
JĘZYK HOP DO GÓRY! - zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 5,6 letnich. 

1. Ćwiczenia oddechowe (wdech nosem, wydech ustami)                               

zabawa Wiosenny wietrzyk – dziecko delikatnie dmucha na ponacinaną 

zieloną bibułę lub kolorowy papier.  

 

2. Zabawa fabularyzowana Przeziębiony  kotek (ćwiczenia artykulacyjne). 
 

  Mały kotek  był chory i leżał w łóżeczku. Przyjechał pan doktor (naśladowanie 

pogotowia: eo, eo, iu, iu…).  - Jak się masz koteczku?                                                                                                                                            

Biedny kotek kaprysi i nie wstaje z łóżeczka. Chyba się przeziębił, nie pił nawet 

mleczka:                                                                                                                                              

- ziewa szeroko z opuszczoną nisko dolną szczęką i wymawia: aaaaaaaaaa…,                                              

- nie chce jeść i bardzo chudnie: wciąganie policzków,                                                                                                    

- kicha: apsik, apsik (kichamy w zgięty łokieć),                                                                                               

-  bardzo marudzi: mmmm (murmurando).                                                                                                        

Pan doktor zaleca:                                                                                                                                                   

- mierzenie gorączki – język przyklejamy na wałku dziąsłowym za górnymi zębami,                                             

- płukanie gardełka – gulgotanie, - połykanie syropu - naśladowanie połykania,                                                                            

- ssanie pastylki - naśladowanie odruchu ssania (język przyklejony do podniebienia). 

Kilka dni minęło, kotek lepiej się czuje. Jeszcze obejrzy gardło w lusterku (podczas 

wymawiania samogłosek: a, o, u, e, y) i na myszki poluje. Wąsikami rusza                          

(usta ułożone w dzióbek i przesuwa je raz w prawo, raz w lewo), szykuje 

pazurki. Widzi myszkę w dole i hyc do niej z górki. Myszka zapiszczała: - pi, pi 

mój koteczku. Ja się schowam do dziurki, ty idź spać w łóżeczku. Wypił kotek 

mleko, zamknął oczka, mocno chrapie (naśladowanie chrapania).  Nawet we 

śnie nie próżnuje, szare myszki łapie. 

3. Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szeregu szumiącego: 

a) Głoska sz w wyrażeniach (dziecko powtarza po rodzicu): 

wieszak Szymka, szyja Urszuli, szopa Łukasza,                                     

ryż Agnieszki, szafa Mateusza, chrzan Janusza,                                 

szpinak Miłosza, wąż Przemka, myszki Tomasza,                           

jeż Mieszka, kapelusz Nataszy, kasza Leszka, 

(należy pamiętać, że głoskę ż na końcu słowa wymawiamy jak sz)                                                                            

-  narysuj obrazki do podkreślonych wyrażeń.                                                                           

b) Głoska ż w zagadkach – narysuj odpowiedzi do zagadek. 

 

Wystarczy, że dojrzy 

bociana z daleka – 

przerywa kumkanie, 

w podskokach ucieka. 
 

Noszę pancerz na grzbiecie, 

w nim domek swój mam. 

Wolno spaceruję, 

choć cztery nogi mam. 

 

Zieloną nosi koronę, 

przed skwarem daje ochronę 

 

W lesie go spotkasz 

i dziwisz się srodze: 

bo on ma kapelusz, 

ale gdzie? Na nodze! 

Ma na dnie piasek 

albo kamienie. 

Do morza spieszy 

wciąż niestrudzenie. 

 

Kiedy po niebie wędruje nocą, 

dokoła niego gwiazdy migocą. 

 

- Spróbuj ułożyć dwie zagadki z głoską [ż] i narysuj do nich obrazki.                                                             

Dobrej zabawy! 


