
DRODZY RODZICE! 

 

Oto ostatni zestaw ćwiczeń logopedycznych przed wakacjami. Życzę Państwu 

wesołych, radosnych, słonecznych oraz przede wszystkim zdrowych wakacji. 

Bardzo dziękuję za wytrwałość w ćwiczeniach logopedycznych z dziećmi. 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Wakacyjne śmieszne minki” – wykonaj wszystkie ćwiczenia 

buzi podczas podróży na wakacje (można wykorzystać do tej zabawy 

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

link do tej zabawy: 

https://www.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/19945

91883919588/?type=3&theater 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Kulki do pudełka” – stawiamy pudełko lub pojemnik 

plastikowy na końcu stołu a papierową kulkę w niewielkiej odległości od 

pudełka. Zabawa polega na tym, że wygrywa osoba, która pierwsza 

doprowadzi 5 takich papierowych kulek do pudełka. Pamiętamy,         

że powietrze nabieramy nosem a buzią wypuszczamy. 

3. Zabawa pt. „Wyrazowe kalambury” 

(Odgadnij pokazywane przez Rodzica za pomocą gestu podane wyrazy. 

Każdy odgadnięty wyraz powtórz prawidłowo 2 razy).  

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 [SZ, Ż]. Oto te wyrazy: 

• Poduszka, koszyk, łóżko, daszek, kalosze,  

• Mysz, wąż, lekarz, malarz, kapelusz. 

https://www.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/1994591883919588/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/1994591883919588/?type=3&theater


4. Zabawa pt. „Ucho Mistrza” – 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, 

5. Wiersz do nauki na pamięć: 

“Żuczek” 

Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka, 

stał na drodze, gorzko płakał 

swojej mamy szukał. 

Pocieszały żabki żuka: 

– Twoja mama w lesie, 

widziałyśmy, 

szła z koszykiem – jagód ci przyniesie. 

Żuczek zaraz przestał płakać wytarł oczy łapką, 

ale zanim poszedł dalej podziękował żabkom. 

„Problemy Pana Raka” 

Miał Pan Rak problemy cztery: 

„Czy dla raków są rowery? 

Znajdę rower w swym kolorze? 

Róż, czerwony, bordo może? 

A co z rowerową kartą? 

Czy wyrobić jest ją warto? 

Gdzie zaopatrują raki 

w oryginalny rower taki?”. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę miłej zabawy  

Logopeda 

Monika Bijata 


