
DRODZY RODZICE! 

Zapraszam do ćwiczeń logopedycznych z dziećmi w domu wg. proponowanych 

zestawów. 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 3 – 4 letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Literkowy teatr” – wykonaj wszystkie ćwiczenia buzi, które pokazują 

literki (można wykorzystać do tej zabawy lusterko). Jest to zabawa usprawniająca 

język, wargi i podniebienie. Podaje link do tej zabawy: 

https://www.facebook.com/rysopisysketchnoting/photos/a.218048041893862/493275

567704440/?type=3&theater 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Huśtanie misia” – zabawa ta polega na tym, że dziecko leży na plecach, 

nogi ma wyprostowane a na brzuchu dziecka kładziemy pluszową zabawkę. Zadaniem 

dziecka jest „huśtać misia” tzn. nabierając powietrze nosem - brzuch dziecka unosi się 

do góry, gdy wypuszcza powietrze - brzuch opada.  

3. Zabawa pt. „Wyszkolone ucho” – zabawa ta polega na odgadywaniu przez dziecko 

odgłosów wydawanych przez różne przedmioty. Kto więcej odgadnie ten wygrywa 

np. 

• dźwięk kluczy, 

• uderzanie ołówkiem o stół, 

• uderzanie klocków o siebie, 

• uderzanie łyżki o łyżkę, 

• dźwięk pokrywek od garnków, 

• szeleszczenie gazety, 

• kozłowanie piłki,  

• klaskanie w dłonie 

4. Zabawa pt. „Posłuchaj i odgadnij” – zabawa ta polega na tym, że dziecko odgaduje 

zagadki, które czyta Rodzic. Jest to zabawa do utrwalania prawidłowej wymowy 

głoski [L]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [L] czubek języka dotyka za górne 

zęby a buzia jest lekko otwarta.  

https://www.facebook.com/rysopisysketchnoting/photos/a.218048041893862/493275567704440/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rysopisysketchnoting/photos/a.218048041893862/493275567704440/?type=3&theater


• W lecie ludzie dla ochłody 

jedzą na patyku .. .. .. ..  

                                        (lody) 

• Sosnowy, dębowy, 

stary lub młody, 

rosną w nim grzyby,  

rosną jagody. 

                                      (las) 

• W Afryce mieszka groźny zwierz, 

Ma ogromną grzywę i paszczę też. 

                                     (lew) 

• Długa szyja, na grzbiecie garby dwa.  

Kto go zna? 

                         (wielbłąd) 

• Drobny deszczyk, czy ulewa’ 

Kto go ma pod ręką ten suche ma ubranko. 

                         (parasol) 

• Długie buty, na wielkie kałuże,  

doskonale się nadają  

i radość dzieciom w deszcz dają. 

                        (kalosze) 

5. Zabawa pt. „Rytmiczny pociąg” – jest to zabawa polegająca na tym, że Rodzic 

dzieli podany przeze mnie wyraz na sylaby wystukując go nogami       a zadaniem 

dziecka jest go powtórzyć w taki sam sposób jak zrobił to rodzic (dziecko stoi z tyłu i 

tworzy razem z Rodzicem pociąg, który się porusza). Zabawa ta utrwala prawidłową 

wymowę głoski [Z]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [Z] sklejamy zęby i robimy 

szeroki uśmiech. Podaję zestaw wyrazów   z głoską [Z]: 



• koza, kazanie, pazury, puzon, lizak, wazon, wózek, karuzela, mazak, bazar, 

bizon, kuzyn, ogryzek, bluza, gwiazda. 

6. Wyliczanki - rymowanki do nauki na pamięć: 

Pan Sobieski miał trzy pieski 

Pan Sobieski miał trzy pieski, 

czerwony, zielony, niebieski. 

Raz, dwa, trzy, 

po te pieski idziesz ty. 

 

Bzy, bzy, bzy, były sobie pszczółki trzy 

          Bzy, bzy, bzy, 

Były sobie pszczółki trzy: 

Maja, Gucio, Klementyna 

I wychodzisz ty. 

 

                                           

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 

 


