
Propozycja ćwiczeń logopedycznych 

 

 

 Ćwiczenia motoryki narządów mowy: 

 

1. konik – kląskanie czubkiem i środkiem języka; 

2.winda – otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak jakby był windą – 

raz do góry, raz do dołu; 

3. malarz – malujemy pędzlem (język) sufit (podniebienie) – zaczynamy od 

zębów w stronę gardła; 

4. liczenie ząbków – dotykanie czubkiem języka kolejnych ząbków na górze 

i na dole przy szeroko otwartej buzi; 

5. żyrafa – ma długą szyję, którą potrafi wyciągnąć wysoko do góry – a jak 

daleko ty sięgniesz swoim językiem?; 

6. słoń – ma długą trąbę, którą potrafi wszędzie sięgnąć – a czy ty potrafisz 

dotknąć językiem ostatniego zęba na górze? ( na dole, nosa, brody, ucha 

itd.); 

7. sklejanie pierogów – nagryzanie brzegów języka zębami (masaż i 

rozciąganie języka); 

8. przeciskanie języka przez maksymalnie zbliżone do siebie 

zęby 

9 półeczka – wysuwanie szerokiego języka z buzi nie dotykając zębów; 

10. zlizywanie z płaskiego talerza nutelli, miodu  – w 

zależności od upodobań dziecka; 

11. zdmuchiwanie skrawka papieru umieszczonego na czubku języka; 

12. wysyłanie całusków na odległość; 

13. świnka – wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek; 

14.wąsy – przytrzymywanie słomki lub ołówka pomiędzy wargą a nosem 

(oczywiście bez pomocy rąk); 

15. straż pożarna – naśladowanie syreny poprzez dosadne wymawianiegłosek 

e – o, i – u, a – u; 

 

 

 Ćwiczenia oddechowe: 

 

1. Unoszenie rąk w górę podczas wdechu i wolne, spokojne ich opuszczanie 

podczas wydechu. To ćwiczenie można wykonywać z dzieckiem w 

pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej; 

2. Przenoszenie skrawków papieru za pomocą słomki do napojów z jednego 

miejsca wdrugie. Dziecko chwyta wargami słomkę i na wdechu łapie 

dany przedmiot przez zassanie go do słomki aby przenieść go w wybrane 

miejsce (uczy się wstrzymania oddechu); 

3. dmuchanie na skrawki papieru, folii, pazłotka itp. w celu wydobycia z 

nich dźwięku i przesunięcia na płaszczyźnie; 

4. dmuchanie na piłeczkę pingpongową przez słomkę do napojów; 



5. zdmuchiwanie świeczek urodzinowych ustawionych w jednym rzędzie za 

pomocą jednego dmuchnięcia; 

6. dmuchanie na płomień świecy tak, żeby „zatańczył”, ale nie zgasł; 

7. zdmuchiwanie płomienia świecy z jak największej odległości; 

8. dmuchanie na kartkę papieru przyłożoną do ściany tak aby nie spadła; 

9. dmuchanie na piórko – czyje poleci dalej, wyżej; 

10. dmuchanie na wiatraczek – tak, żeby kręcił się jak najdłużej; 

11. puszczanie baniek mydlanych; 

12. nadmuchiwanie baloników; 

13. naśladowanie syreny wozów strażackich, karetki, policji itp. - na jednym 

wydechu; 

14. śpiewanie piosenek, recytacja wierszy; 

15. zabawa w nurka – dmuchanie przez rurkę do szklanki z wodą tak, żeby 

powstały bąbelki ; 

16. dmuchamy przez słomkę na powierzchnię wody tak, aby zrobić w niej 

„dołek” lub tak, żeby ją „zmarszczyć”; 

 

 Zabawy dźwiękonaśladowcze: 

 

1.- uciszamy płaczące dziecko – ciiii... 

2. - spuszczamy powietrze z balonika – sssssss; 

3. - chuchamy na zmarznięte ręce (lub lusterko tak, żeby zaparowało) – 

chuuu 

4.- szumi wiatr – szszsz... 

5. - lokomotywa: wypuszcza powietrze – pssss, ffff; jedzie – cz -cz -cz -cz; 

sz -sz -sz -sz; pędzi po torach – tuf- tuf- tuf- tuf; to-to-tak, to-to-tak; 

hamuje: psss... 

6. kosimy trawę: wdech – ciach!, wdech – ciach! 

7. Rąbiemy drewno: wdech – trrrach!, wdech – trrrach! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


