
DRODZY RODZICE! 

Oto kolejna porcja ćwiczeń logopedycznych: 

 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

(Wykonaj poranną gimnastykę buzi i języka z Misiem Zyziem. Ćwiczenia zrób przed lustrem). 

 

„Miś Uszatek idzie na spacer” 

 Dzisiaj wasze języczki będą misiem Uszatkiem, a wasza buzia jego domkiem. 

Miś obudził się wcześnie rano - przeciągnął się i trochę poziewał. Zrobił 

poranną gimnastykę - kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek 

dziąsłowy przy szeroko otwartych ustach), troszkę pobiegał (wypychanie 

językiem policzków). Na śniadanie zjadł słodki miód (oblizywanie warg). 

Potem umył ząbki (oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej 

stronie przy zamkniętych, a następnie otwartych ustach). Wyjrzał przez okno 

(wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej). Zobaczył Zosię          

i Jacka. Przesłał im całuski (cmokanie ustami - naśladowanie posyłania 

całusków). Dzieci zaprosiły go na spacer do lasu. 

 

 

2. Ćwiczenia oddechowo – głosowe: 

• Zabawa pt. „Misie” 

Dzieci leżą na plecach, trzymając rękę na brzuchu. Misie śpią (wdech nosem – 

brzuch unosi się, wydech nosem – brzuch opada). Misie budzą się, przeciągają         

i ziewają (wdech ustami – ręce za głowę, wydech ustami – ręce wracają). Misie 

wdychają powietrze ustami i mruczą – mmmm (ciszej i głośniej); palec dotyka 

skrzydełek nosa, aby wyczuć wibrację. Potem mruczą: mmmma, mmmme, mmmmo, 

mmmmu. Misie cieszą się, że przyszła wiosna i zaczynają śpiewać: aaaaa, ooooo, 

eeee, uuuuu, yyyyy, iiiiiii. 

3. Zabawa pt. „Szafa Maszy” – ćwiczenie utrwalające poprawną wymowę 

głoski [SZ] w zdaniach. Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie zdania            



o Maszy, a następnie narysowanie przedmiotu z głoską [SZ] na wieszaku. 

Podaję link do tego ćwiczenia: 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/05/Masza-wiesza.pdf 

4. Rozwiąż zagadki – utrwalanie wyrazów z głoską [SZ] oraz głoską [R]: 

• Ma długi ogonek, oczy jak paciorki. 

Gdy zobaczy kota zmyka do norki.  

(mysz) 

• Jaki kolczasty zwierz obudził się –  

Czy już wiesz? 

(jeż) 

• Fruwająca panieneczka,  

płaszczyk ma czerwony 

W czarne piegi przystrojony. 

(biedronka) 

• Kręcę się i pracuję, 

Kopiec z igieł buduję. 

Dźwigam igły jak bale 

I nie narzekam wcale. 

(mrówka) 

5. Zabawa pt. „Bębenkowe melodie” – zabawa ta polega na tym, że Rodzic 

wystukuje prosty rytm dzieląc podane wyrazy na sylaby. Zadaniem dziecka 

jest powtórzyć prawidłowo wyraz i zagrać na bębenku. 

• Wyrazy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [R] (PAMIĘTAJ! 

przy wymowie głoski [R] czubek języka uderza o wałek dziąsłowy czyli 

za górne zęby a buzia jest otwarta): prezent, brama, Bronisław, 

bransoletka, brat, brew, broda, broszka, praca, pracownia, próba, 

wyprawa, czupryna, prezent, pracownik, prosty, pręty, prostokąt, prom. 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 

Logopeda 

Monika Bijata 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/05/Masza-wiesza.pdf

