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1. Trening narządów mowy – opowiadanie logopedyczne „Na placu zabaw”. Rodzic czyta 
opowiadanie i zachęca dziecko do wspólnego wykonywania ćwiczeń – najlepiej przed 
lustrem. 
 

Na placu zabaw 
 
Gdy tylko pogoda dopisuje, idziemy na plac zabaw (dotykamy czubkiem języka po kolei 
każdego zęba na górze). Tam jest tyle zabawek! Młodsze dzieci mają w piaskownicy łopatki   
(wysuwamy jak najdalej szeroki język) i wiaderka (szeroko otwieramy buzię), mogą robić 
wielkie babki (nadymamy policzki). Dla starszych są huśtawki, na których można huśtać się 
prawie do nieba (przy szeroko otwartej buzi szybko dotykamy czubkiem języka raz górnych, 
raz dolnych zębów). Dzieci uwielbiają też zjeżdżalnię (przesuwamy język po podniebieniu od 
zębów w kierunku gardła) i małą karuzelę („rysujemy” językiem kółka na podniebieniu).        
Są drabinki do wspinaczki (przy szeroko otwartej buzi dotykamy językiem górnych zębów)      
i domki, w których można się schować (chowamy język za złączonymi zębami, pokazujemy 
zęby). Można też skakać na skakance (szybko odbijamy język od podniebienia) albo bawić 
się samochodzikami (wibrujemy wargami). Jaka jest twoja ulubiona zabawa? 
 
 
2. Zabawa oddechowa- Wierszyki na jednym oddechu  
 
Niby prosta zabawa, ale jej znaczenie dla rozwoju mowy jest bardzo duże. 
 https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/wierszyki-na-jednym-
oddechu/ 
 
 
 
3. Gimnastyka narządów mowy w wierszykach: 
 

„Żaba”  
(usprawnianie artykulatorów) 

 
Pewna żaba, chociaż mała 
raz na spacer się wybrała. 

 
Ja z języka żabkę zrobię 

niechaj w buzi skacze sobie. 
 

W prawo, w lewo, w górę w dół, 
  wreszcie złoży się na pół. 

( zwijamy język w rulonik) 
 

Po kamykach przeskakuje,  
górne ząbki porachuje. 

 



Gdy spragniona żabka była, 
chłodnej wody się napiła. 

 
Pocmokała, pomlaskała, 
pyszczek żabi oblizała. 

 
Teraz sobie smacznie śpi, 

chrapiąc mocno, tak jak ty. 
 

(autor nieznany) 
 
 
 
4. Ćwiczenia słuchu fonemowego - przykłady ćwiczeń, które można bezpłatnie pobrać           
i wykorzystać do zabaw z dzieckiem w domu. 
 
https://www.logotorpeda.com/strefa-rodzica/jak-cwiczyc-sluch-fonemowy-5-propozycji/ 
 
 
 
 
 
Miłej zabawy! 
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