
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Przedszkolaku miły mój poćwicz ze mną dziś biedronkową 

gimnastykę języka” – wykonaj wszystkie ćwiczenia buzi, które pokazuje 

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

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

https://wordwall.net/pl/resource/1044408/gimnastyka-buzi-i-języka-z-biedronką 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Latające baloniki” – zabawa ta polega na tym, że dziecko 

nadmuchuje baloniki a Rodzic zawiązuje nitką nadmuchane baloniki. 

Pamiętamy, że podczas dmuchania wdech wykonywany jest nosem. 

Zadaniem dziecka jest narysować na balonach uśmiechniętą minkę i dmuchać 

na balony tak, żeby nie opadły na podłogę. 

3. Gra pt. „Popraw błąd” – zabawa ta polega na tym, że dziecko poprawia 

Rodzica, jeśli nieprawidłowo wypowiedział wyraz np. zaba – zamiast żaba itp. 

Pamiętaj! Przy wymowie głoski [Ż] czubek języka dotyka za górne zęby, zęby 

zbliżone i robimy kółeczko z ust. Jest to zabawa utrwalająca prawidłową 

wymowę głoski [Ż] i ćwicząca autokontrolę w wyrazach. Oto wyrazy do tej 

zabawy: 

• Zaba, kozuch, żupa, zotkiewka, żelazko, żyletka, zagiel, zołędzie, zonkil, róza, 

żubr, żuk, zarówka, zeka (wyrazy są specjalnie tak podane, aby Państwo je 

nieprawidłowo wypowiedzieli – dziecko musi Państwa poprawić tam, gdzie 

wyraz był nieprawidłowo wypowiedziany). 

4. Zabawa pt. „Poeta” – zabawa ta polega na tym, że Rodzic pisze na małych 

kartkach podane prze mnie wyrazy a dziecko losuje kartkę i musi dokończyć 

zaczęte przez Rodzica zdanie np. Za chwilę przyjdzie do mnie kolega ...... 

https://wordwall.net/pl/resource/1044408/gimnastyka-buzi-i-języka-z-biedronką


(dziecko musi tu dokończyć zdanie wyrazem, które wylosowało. Każdy wyraz 

dziecko musi powtórzyć prawidłowo 2 – 3 razy. Jest to zabawa utrwalająca 

prawidłową wymowę głoski [R] oraz ucząca tworzenia logicznego ciągu 

wydarzeń (zachęcam do spisania tego krótkiego opowiadania, które powstanie 

i odczytania go z dzieckiem ponownie). PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [R] 

czubek języka uderza o wałek dziąsłowy, czyli za górne zęby a buzia jest 

otwarta): Oto wyrazy do tej zabawy: 

• Trąbka, cukierek, krówka, truskawka, rower, rakieta, kredki, traktor, trampki, 

tramwaj, wiatr, fotograf, czerwiec, podróż.                                                                             

5. Wiersz do nauki na pamięć: 

“Bułeczki drożdżowe”  

Rośnie ciasto na bułeczki,  

 drożdże to sprawiają.   

Potem w ciasta kawałeczki  

ręce babci dżem wykładają.   

Bułeczki drożdżowe babci,  

a w środku dżem porzeczkowy.  

Lepsze od innych łakoci  

lepsze niż tort orzechowy.  

                       (K. Szoplik)  
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