
Propozycja zabaw logopedycznych dla dzieci 
część 5 

 
 
 
 
 
1. Zabawa artykulacyjna –  Na zakupach 
 
Prowadzący opowiada dziecku historyjkę, prosząc je wcześniej o powtarzanie                             
we wskazanym miejscu samogłosek imitujących określone dźwięki. 
 
Samogłoska A wybrała się na zakupy. Najpierw jechała autobusem po równej asfaltowej 
drodze (dzieci długo i płynnie wymawiają głoskę a). Następnie wysiadła i maszerowała                
(wymawiają rytmicznie a, a, a, a). Po chwili przystanął przy niej samochód, którym jechała 
koleżanka głoski A – głoska O z mamą. A pojechała razem z  nimi (na jednym wydechu 
wymawiamy aaaaaoooooo, płynnie przechodząc od głoski a do o). dojechały do sklepu, obok 
którego znajdował się duży plac zabaw. Koleżanki poszły pobawić się. Jeździły na koniku                
(powtarzają rytmicznie na jednym wydechu aaaoooo). Konik biegł najpierw powoli, potem 
coraz szybciej (zwiększają tempo wymawiania samogłosek). W pewnym momencie głoska A 
dostrzegła swoich przyjaciół stojących obok dużej ślizgawki (wyraziście wymawiamy i, e, u). 
Wszyscy byli zadowoleni ze spotkania, słychać było radosny śmiech (hi,  hi, he, he, ho, ho, ha, 
ha, hu, hu). Razem poszli na zjeżdżalnię (wymawiamy oddzielnie każdą samogłoskę: a, o, e, i, 
u). Po zabawie głoska A poszła na zakupy. Kupiła pluszowego osiołka (i-o) i wiele różnych 
rzeczy. 
 
 
 
2. Ćwiczenia oddechowe – brzuszki jak baloniki 
 
Połóż się wygodnie na plecach i przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej wykonuj spokojnie 
wdechy nosem i wydechy ustami. Połóż prawą dłoń na brzuszku i poczuj, jak unosi się on 
wraz z wdychanym przez nos powietrzem, a opada z wydychanym ustami. Ćwiczenie należy 
powtórzyć trzy razy. 
 
3. Gimnastyka buzi w wierszykach: - „Osioł” 

 
 

„Osioł” 
 

Był kiedyś osioł siodłaty 
śmieszny, bo w siwe łaty. 

W kurniku się osioł wychował 
kur mowę opanował. 

Na próżno wszyscy się wysilali 
i oślej mowy go nauczali. 

Prosiła go gosposia: „Osiołku, i – o, i –o”, 
lecz osioł odpowiadał: „A sio, a sio, a sio”. 

Przynosił Tosiek siano: „Osiołku, i –o, i –o”, 
a osioł powtarzał uparcie: „A sio, a sio, a sio”. 



Basia siekała mu sieczkę: „Osiołku, i –o, i –o”, 
a osioł wciąż odpowiadał: „A sio, a sio, a sio”. 

Prosiły go gęsi i rysie, prosiaki oraz misie: 
„Osiołku, i –o, i –o”. 

Osioł uparcie swoje: „A sio, a sio, a sio”. 
Silili się nie na żarty, 
lecz osioł był uparty, 

aż wreszcie zrezygnowali i osła przedrzeźniali: 
„A sio, a sio, a sio”. 

A osioł spojrzał leniwie 
i ryknął do nich złośliwie: 

„Znudziło mi się to, i –o, i –o, i –o”. 
 
 
Miłej zabawy! 
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