
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejny zestaw ćwiczeń logopedycznych: 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Śmieszne minki z pandą Magdą” – wykonaj wszystkie 

ćwiczenia buzi, które pokazuje panda (można wykorzystać do tej zabawy 

lusterko). Jest to zabawa usprawniająca język, wargi i podniebienie. Podaję 

link do tej zabawy:  

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Dzie%C5%84-Pandy1-

karty.pdf 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Fruwające piłeczki” – zabawa ta polega na tym, że wkładamy 

do papierowego kubeczka piłeczkę styropianową lub kulkę z papieru, lub 

gazety a zadaniem dziecka jest dmuchać do kubeczka tak, żeby piłeczka się 

unosiła. Pamiętamy, że podczas dmuchania wdech wykonywany jest nosem  

a buzią wypuszczamy.   

3. Zabawa pt. „Posłuchaj i wykonaj” – zabawa ta polega na wysłuchaniu głoski 

[Ż] lub głoski [R] w podanych wyrazach. Zadaniem dziecka jest klaśnięcie, 

gdy w wyrazie usłyszy głoskę [Ż] lub kucnięcie, gdy w wyrazie usłyszy głoskę 

[R]. Jest to zabawa utrwalająca prawidłową wymowę wyrazów z głoską [Ż] 

oraz głoską [R]. Każdy wyraz powtórz dwa razy. Oto wyrazy do tej zabawy: 

• żaba, ryba, rak, żuk, rakieta, Romek, Żaneta, rama, żyto, Renata, żelazko, 

rosa, żółty, rumak, żółw, żakiet, rana, Radek. 

4. Zabawa słuchowo – ruchowa pt. „Mistrz refleksu” – zabawa ta polega na 

tym, że dziecko siada naprzeciwko Rodzica i rozkładając ręce trzyma je                 

w gotowości do klaśnięcia. Rodzic bardzo powoli zbliża do siebie dłonie. Nagle 

wykonuje silne klaśnięcie. Jeśli dziecko będzie uważne, klaśnie w dłonie 

prawie równocześnie z Rodzicem tworząc echo. Zabawę należy powtórzyć 

kilka razy.  

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Dzie%C5%84-Pandy1-karty.pdf
https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/Dzie%C5%84-Pandy1-karty.pdf


5. Zabawa pt. „Kto najwięcej zapamięta?” – zabawa ta polega na tym, że 

Rodzic układa 3 obrazki w nazwach, których jest głoska [CZ] a zadaniem 

dziecka jest zapamiętać ich kolejność. Następnie Rodzic zakrywa obrazki       

a dziecko musi prawidłowo powtórzyć ciąg słów. Następnie Rodzic dokłada 

kolejny obrazek i prosi dziecko o powtarzanie wydłużającego się ciągu nazw. 

Wygrywa ta osoba, która zapamięta więcej wyrazów. Jest to zabawa 

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

głoski [CZ] czubek języka dotyka za górne zęby, zęby zbliżone i robimy 

kółeczko z ust. Podaję wyrazy do tej zabawy: 

• czajnik, czapka, czosnek, czupryna, czekolada, czyżyk, czerwony, czarny, 

oczy, kaczka, koczek, klucze, smoczek, raczek, pieczątka, czereśnie, 

czołg. 

6.    Zabawa pt. „Popatrz i zapamiętaj” – jest to zabawa polegająca na tym, że 

Rodzic rozkłada na małych kartkach 4 obrazki (dziecko rysuje obrazek do 

podanego wyrazu). Zadaniem dziecka jest zapamiętać te cztery obrazki. 

Następnie dziecko zakrywa oczy a Rodzic chowa jeden z obrazków a dziecko 

musi zgadnąć, jakiego obrazka brakuje. Zabawa ta utrwala prawidłową 

wymowę głoski [R]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [R] czubek języka 

uderza o wałek dziąsłowy, czyli za górne zęby a buzia jest otwarta. Podaję 

wyrazy do tej zabawy: 

• aparat, biurko, chmura, ciężarówka, ręcznik, cukierek, czarodziej, czereśnie, 

góra, sznurek, pióro, piorun, parówka, ogórek, okulary, parasol, żarówka, ręka, 

róża, różowy. 

                                                    

7. Wiersz do nauki na pamięć: 

„Szop pracz” 

Wczoraj szop pracz duży 

szelki prał w kałuży. 

Patrzył przy tym bacznie, 

czy już biegną czaple. 

Bo czaple i szopy 



gnają do roboty! 

Lubią też szalenie 

bąbelki i pianę, czyszczenie i pranie, 

i wszelkie inne porządkowanie! 

Lubią pralnie, lubią szwalnie. 

Piorą w balii albo w wannie. 

Szumi rzeczka. Szop nad rzeczką 

Odpoczywa, pije mleczko, 

Bo był grzeczny – szop pracz duży, 

Który szelki prał w kałuży. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 

Logopeda 

Monika Bijata 

 

 


