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Uparty osiołek nie chce iść dalej. 
Zapiera się kopytkami. Odciągnij 
język od zębów, nie unosząc go do 
góry (język cofa się w tył buzi). 
 
 
 

 
Dzięcioł stuka dziobem w drzewo. 
„Stukaj” koniuszkiem języka  
w podniebienie tuż za zębami. 

 
Otwórz buzię i „narysuj” językiem 
na podniebieniu kółko, kreskę, 
trójkąt. A teraz zrób „rybi 
pyszczek”- wysuń wargi do przodu, 
a następnie naprzemiennie je 
otwieraj i zamykaj. 

 
Otwórz usta, unieś język do 
podniebienia i podnieś ręce do 
góry. Ile minut tak wytrzymasz? 
Możesz zrobić zawody z mamą lub 
tatą. Kto wytrzyma dłużej?  

 
Twój język zamienił się w miotłę. 
Spróbuj językiem, tak jak miotłą 
„zamieść” podniebienie (unosimy 
szeroki język na podniebienie  
i przesuwamy w przód i w tył). 
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Wysyp na talerzyk garstkę ryżu  
i spróbuj ją rozdmuchiwać. 
 
 
 
 
 
 

 
Wydmuchujemy bańki mydlane. 

 
„Gra w węża” – dziecko siada na 
krześle z wyprostowanymi plecami, 
a ręce kładzie na brzuchu. Przez 
cztery sekundy wciąga powietrze 
nosem tak, aby czuło, że rośnie mu 
brzuch. Następnie powoli 
wypuszcza powietrze przez 
zaciśnięte zęby, tak by uzyskało 
najdłuższe syczenie węża. 
 

 
Jesteśmy na łące, na której kwitną 
piękne kwiaty. Powąchaj je 
wszystkie. Weź wdech nosem  
i wypuść powietrze nosem. 

 
Nadmuchaj balonik, a potem 
dmuchaj na niego, żeby jak 
najdłużej utrzymał się w powietrzu 
i nie opadł na podłogę. 

Wykonałeś/wykonałaś zadanie? 
Tu możesz przybić pieczątkę, 

przykleić naklejkę lub narysować 
swój ulubiony znaczek. 
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Tygodniowy plan ćwiczeń logopedycznych do wykonania w domu 

Ćwicz 5-10 minut dziennie w różnych porach dnia. 


