
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

(Wykonaj ćwiczenia usprawniające język, wargi i podniebienie przed lustrem) 

Drogie dzieci zapraszam Was dzisiaj do zabawy z żabkami, które stroją miny, 

wykonują ćwiczenia warg, języka, policzków oraz ćwiczenia oddechowe. Przyłącz się 

do zabawy! Zagraj: w grę „Memory” i ćwicz swoją pamięć. Szukaj par takich samych 

żabek i wykonuj ćwiczenia buzi i języka. Podaję link do tej zabawy: 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Żabi-Piotruś-karty.pdf 

2. Ćwiczenia oddechowe: 

(Pamiętaj o prawidłowym torze oddechowym, tzn. nabieramy powietrze nosem a buzią 

wypuszczamy): 

a. Mydlane szaleństwo - puszczanie baniek mydlanych; 

b. Wąski tunel – dmuchanie na papierową kulkę przez rurkę lub słomkę tak, żeby 

się przesunęła. Wygrywa ta osoba, która dalej przesunie papierową kulkę 

jednym dmuchnięciem. 

3. Bystre ucho – posłuchaj uważnie i kiedy usłyszysz głoskę [R] na początku wyrazu 

to podaj maskotkę Rodzicowi. (Każdy wyraz powtórz dwa razy). Oto te wyrazy: 

• PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [R] czubek języka uderza o wałek dziąsłowy 

(czyli za górne zęby) - Trampki, tramwaj, rama, rana, tran, Romek, atrament, 

ropa, cytryna, rudy, futro, drabina, Renata, dracena, rolnik, dresy, praca, Praga, 

rondel, Cypr, mrok, klamra, 

4. Zabawa z kostką – zabawa ta polega na tym, że dziecko rzuca kostką i powtarza 

podany przez Rodzica wyraz zawierający głoskę [SZ] tyle razy, ile oczek wypadło na 

kostce. Oto te wyrazy: 

• PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [SZ] czubek języka dotyka za górne zęby, 

zęby zbliżone i robimy kółeczko z ust - szarlotka, szampon, szanować, szarak, 

szew, szewc, szop, szybować, szyć, 

• paluszek, poszewka, wieszak, wianuszek, naszyjnik, wykrzyknik, olszyna, nóż, 

5. Kolorowa wieża – zabawa ta polega na tym, że dziecko buduje wieżę z klocków. 

Stawia jeden klocek, gdy prawidłowo powtórzy podany przez Rodzica wyraz. 

Zadaniem dziecka jest zbudowanie jak najwyższej wieży. Wyrazy można powtarzać. 

Rodzic też może budować wieżę. Podaję wyrazy do tej zabawy: 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Żabi-Piotruś-karty.pdf


• Wyrazy do utrwalania głoski [SZ] - kosz, grosz, mysz, wąż, lekarz, piekarz, 

malarz, kapelusz, pióropusz, jeż, garaż, ryż, talerz, bandaż, kalosz, klosz, 

arkusz, dorsz, 

• Wyrazy do utrwalania głoski [R] – braciszek, brama, bramka, bratek, brawa, 

Brazylia, broda, breloczek, brokuł, broszka, pralka, pracuś, prosić, prawo, 

Francja, wrona. 

6. Wiersz do nauki na pamięć 

(Utrwalanie prawidłowej wymowy głosek [SZ] oraz [R] w mowie spontanicznej): 

                                      WIERSZ DO UTRWALANIA GŁOSKI [R]: 

„Wrona do wrony” 

Wrona wronę dziś spotkała 

I tak do niej zakrakała: 

„Na zakupy mam ochotę,  

gdyż mam wroni bal w sobotę. 

Kupię sobie frak z frędzlami  

I sukienkę z falbankami”. 

                                              (K. Szoplik)  

 WIERSZ DO UTRWALANIA GŁOSKI [SZ]: 

„Muszelki” 

Muszelki i muszle 

Pełna ich szuflada. 

A każda przy uszku 

Szumem odpowiada. 

Przyniosły je fale 

Od wiatru szumiące, 

Na gorącym piasku 

Wyprażyło słońce. 

                                           (K. Szoplik) 

 



 

 

 


