
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Wymyślanki” – 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://i.pinimg.com/originals/5d/47/93/5d4793761056011922f4950fad080d8c.jpg 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Grający grzebień” – zabawa ta polega na tym, że dziecko 

dmucha na wycięty z papieru grzebień, od strony lewej do prawej, tak, aby na 

jednym wydechu wychyliły się wszystkie zęby grzebienia. Pamiętamy, że 

podczas dmuchania wdech wykonywany jest nosem a buzią wypuszczamy.  

3. Gra pt. „Ślimak” – zabawa ta polega na tym, że zadaniem dziecka jest: 

• Powtórzyć starannie wyrazy, 

• Przerysować po śladzie muszlę, 

• Pokolorować, 

• Zagrać w grę (wystarczy pooddzielać wyrazy kreskami i każde pole z wyrazem 

pomalować na inny kolor – wygrywa ten, kto pierwszy pionkami dojdzie do 

mety czyli do domku ślimaka, potrzebna będzie też kostka do odliczania pól), 

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

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

wymowę głoski [CZ]. Oto link do tej zabawy: 

http://gabinetlogopedyczny.com.pl/start/images/stories/ksiazki/pozycja4/cz_przyklado

wa_stron_2.png 
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4. Zabawa pt. „Kółko i krzyżyk” – zabawa ta polega na tym, że Rodzic na 

zakrętkach od butelek rysuje po 5 kółek i krzyżyków. Tam, gdzie dziecko 

położy kółko to musi powiedzieć co jest na tym obrazku. Wygrywa ta osoba, 

która pierwsza w jednym rzędzie ułoży swoje zakrętki np. z kółkiem. Każdy 

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

utrwalająca prawidłową wymowę głoski [R]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski 

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

otwarta): Oto link do tej zabawy: 

https://domologo.pl/wpcontent/uploads/2020/03/logopedycznek%C3%B3%C5%82ko-

i-krzy%C5%BCyk-tr-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.jpg                                                                     

5. Wiersz do nauki na pamięć: 

“Krowie spotkanie” 

 

Krowa krowę spotkała,  

krowią nogę jej podała. 

Powitanie krótkie było,  

krowim “muu” się skończyło. 

Odtąd zgodnie krowy dwie,  

kręcąc buzią pasą się. 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 

Logopeda 

Monika Bijata 
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