
Propozycja ćwiczeń logopedycznych dla dzieci, które prawidłowo 
wymawiają  i  utrwalają już  głoskę L 

 
 

1. Najpierw przygotuj buzię. Czy potrafisz wykonać z rodzicem takie ćwiczenia. Czas na 
rozgrzewkę. Gotowi- strat!!!! 
 „Język na spacerze” – szeroki i rozluźniony język wysuń na zewnątrz buzi,                    

a następnie schowaj go. Powtórz kilka razy. 
 „Pod płotkiem” – złącz zęby, przeciskaj między nimi język, a następnie go 

schowaj. 
 „Usta babci i dziadka” - dolną wargę nałóż na górną, przytrzymaj chwilkę,                      

a następnie nałóż górną wargę na dolną. 
 „Skacząca piłka” – otwórz usta. Czubkiem języka uderzaj w dziąsło tuż za 

górnymi zębami, tak jakby język był piłką która skacze. 
 „Kląskanie konika” – usta są otwarte , język przykleja się do podniebienia, a po 

chwili odkleja się. Naśladuj odgłos jadącego konika. 
 „Umyj ząbki” – otwórz buzię i przesuwaj czubkiem języka po górnych ząbkach 

od wewnętrznej strony. 
 „Pędzel” – pomaluj szerokim językiem przy otwartej buzi podniebienie. 
 „Język w górę” – unieś szeroki język do wałka dziąsłowego (pamiętasz- to 

„magiczne miejsce” za górnymi siekaczami). Trzymaj go w górze tak długo, aż się 
zmęczy i będzie opadał. Możesz zrobić zawody z mamą lub tatą, kto dłużej będzie 
trzymał język na górze. 

 
2. Teraz powtórz sylaby: 
 
LA LO LE LU LY  ALA OLA ELA ULA ILA AL OL EL UL IL YL 

 
 

3. Przejdźmy teraz do trudnych wyrazów. Spróbuj je powtarzać tak często, jak tylko 
możesz.  

 
LAMA LEKI LALKA LASKA LOKOMOTYWA LAS LODY LAMPA LATO LUPA       
LEW LODOWISKO LOKÓWKA LUDZIE  

      FALA KLON BALON KOLANO TELEFON BILETY POLE POLANA  
      FOTEL KOWAL MEDAL HOTEL MOTYL PĘDZEL PUDEL WĘGIEL  
 
Możesz też pobrać i wydrukować słowniczek pojęć z głoską l, bingo logopedyczne z głoską l, 
grę planszową z głoską l i zagrać z rodzicami. 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-l/bingo-z-kostkami-gloska-l/ 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-l/gra-planszowa-z-gloska-l/ 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-l/slowniczek-zajeciowy-gloska-l/ 
 
 
 

4. Przeczytaj zdania wraz z mamą lub tatą. 
 
LENA LUBI MALOWAĆ PALMY DAKTYLOWE. 
AMELKA NIESIE NIEWIELKIE, LEKKIE BALONY. 



KLASNAL USIADŁ POD MAŚLAKIEM W LESIE. 
MILA LUBI LIZAKI.  
BABCIA ZNALAZŁA W OGRODZIE MALINY I ZROBIŁA LEMONIADĘ. 
W SADZIE ROSNĄ ŚLIWKI I LIMONKI. 
ALA NIOSŁA WIELKIE WALIZKI. 

 
 
 

5. Dzieci  idą na spacer. Dobrały się parami: chłopiec z dziewczynką. Powiedz, jakie 
pary powstały. Możesz połączyć dzieci w inne pary. 

 
       LOLEK                                                             LENA 

ALEK                                                                ALDONA 
      BOLEK                                                              ANIELA 

FELEK                              I                              HELENA 
    EMIL                                                                MALWINA 

 LUCJAN                                                           LUCYNA 
          OLAF                                                               WALENTYNA 

 
 

6. Dokończ zdania i wyrażenia według własnego pomysłu. 
  
             KOLEŻANKA BOLKA I LOLKA TO ……………………….. 
             ADELA BYŁA NAD MORZEM I LEŻAŁA NA ……………….. 
             ALA POMALOWAŁA PAZNOKCIE KOLOROWYM ……………….. 
              ILONA POJECHAŁA NA GRZYBY DO ……………………………… 
             TACIE PŁYNĘŁY ŁZY, GDY KROIŁ………………………………. 
             DUŻY TO PALEC, A MAŁY TO …………………………….. 
 
     7.  Możesz też utrwalać głoskę l w wierszykach . Miłej zabawy! 
 
 

„Lew” 
 

Szedł po drodze lew 
 do szkoły  uczyć się, 
i tak sobie śpiewał:  

la ala al 
lo olo ol  
lu ulu ul 
le ele el. 

Taki wesoły lew, 
co uczyć się chciał. 

 (autor nieustalony) 
 
 

„Lale Toli” 
 

Ala, Ela, Ula, Ola  
takie lale ma dziś Tola. 

Tola lubi swoje lale, 



śpiewa dla nich : 
lu, li, la, le. 

Luli, luli, la, śpij laluniu ma. 
(autor nieustalony) 

 
 

 
 

„Lalki i koleżanki” 
 

Ala, Ola, Ula, Ela mają lalki. 
Lalka Ali to Lola. 
Lalka Oli to Kola. 
Lalka Uli to Milka. 
Lalka Eli to Lilka. 

Pojechały raz na molo 
popijały lody colą. 

Tam też plotły różne plotki: 
Ala, Ola, Ula, Ela. 

Lato było to upalne, 
a więc wielka kąpiel w wannie 
była teraz w dalszych planach: 

Ali, Loli Oli, Koli, Uli, Milki, Eli, Lilki. 
(A. Walencik- Topiłko) 

 
 
 

„Bolek i Lolek” 
 

Kto lubi lody? 
-Bolek i Lolek! 

Kto chce do wody? 
-Bolek i Lolek! 

Kto strzela gole? 
-Bolek i Lolek! 

Kto pilny jest w szkole? 
-Bolek i Lolek! 

Lubię oglądać Bolka i Lolka 
chociaż ze śmiechu łapie mnie kolka. 

(K.Szoplik) 
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