
DRODZY RODZICE!  

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5 – letnich. 

 

                     Zapraszam do ćwiczeń logopedycznych wg. proponowanych zestawów: 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

Zabawa pt. „Literowe minki” – 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://www.facebook.com/rysopisysketchnoting/photos/a.218048041893862/4

93275567704440/?type=3&theater 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

• Zabawa pt. „Misiowa winda” – zabawa ta polega na tym, że dziecko leży na 

plecach, nogi ma wyprostowane a na brzuchu dziecka kładziemy pluszową 

zabawkę. Zadaniem dziecka jest „huśtać misia” tzn. nabierając powietrze 

nosem - brzuch dziecka unosi się do góry, gdy wypuszcza powietrze - brzuch 

opada.  

3. Gra pt. „Bingo” – zasady tej gry: weź dwie kostki do gry w różnych kolorach. 

Pokoloruj obrazki z liczbami oczek w pionie na jeden kolor (zgodny z jedną 

kostką), w poziomie na drugi (zgodny z drugą kostką). Rzuć kostkami               

i zaznacz właściwy obrazek. Wygrywa ten, kto pierwszy będzie miał 

pokolorowane wszystkie obrazki w jednym rzędzie lub jednej linii i zawoła 

BINGO. 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].  Oto link do tej zabawy: 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bingo-gra-z-kostkami-

głoska-rz_ż.pdf 

4. Zabawa pt. „Pszczoły” – zabawa ta polega na tym, że Dziecko musi pomóc 

pszczołom znaleźć odpowiedni ul (czyli dom pszczół). Każdy wyraz dziecko 

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

wymowę głoski [R]. PAMIĘTAJ! przy wymowie głoski [R] czubek języka 
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uderza o wałek dziąsłowy, czyli za górne zęby a buzia jest otwarta): Oto link 

do tej zabawy: 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/pszczoła-KOLOR-—-

R.pdf                                                                                  

5. Wiersz do nauki na pamięć: 

 

“Rozgadana papuga” 

Siedzi papuga na murku na niewielkim podwórku. 

Gapi się na świat i mówi tak: 

trawa, tratwa, trąbka, brat, broda, brudny, brama, tran. 

Potem jedno oko mruży i znów mówi do kałuży: 

droga, drugi, drab, drużyna, prośba, 

prędkość, pręt, drabina. 

Kręci głową macha skrzydłem i powtarza mi różne 

słowa z głoską [r]. 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Życzę przyjemnej zabawy 

Logopeda 

Monika Bijata 
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