
 

Profilaktyka logopedyczna 

 
 
 

Wiosenna zabawa artykulacyjna „Pierwszy kwiatek” 

 
Rodzic czyta bajkę i wykonuje razem z dzieckiem ćwiczenia przed lustrem. 

Tam, gdzie jest zaznaczone, że otwieramy buzię, otwieramy ją naprawdę 

szeroko. 

 

Małe schowane pod ziemią ziarenko-kiełek czuje, że robi się coraz cieplej. 

(wdech nosem wydech ustami 2razy). 

Rozgląda się po swoim dołeczku. 

(kręcimy językiem między zamkniętymi wargami) 

„Muszę się stąd wydostać!” - powoli zaczyna się prostować. 

(buzia otwarta język podnosimy do góry za górne zęby) 

„Ja bardzo chcę zobaczyć słoneczko!” 

(przesuwamy językiem po podniebieniu górnym) 

Ziarenko czuje, że robi się coraz większe. Wreszcie kiełkuje, wychodzi nad 

ziemię i widzi słonko. 

(buzia otwarta, rysujemy słoneczko językiem na podniebieniu) 

„Ależ tu pięknie!” - myśli ziarenko. 

(skaczemy językiem po górnych zębach, buzia otwarta) 

„Zrobiłem się naprawdę duże i piękne. Mam już listki, płatki i łodyżkę.” 

(językiem oblizujemy górną wargę ) 

Kwiatek rozgląda się na boki: w prawo 

(nie dotykając warg przesuwamy czubek języka do prawego kącika ust) 

 i w lewo. 

(nie dotykając warg przesuwamy czubek języka do lewego kącika ust) 

Nagle nasz kwiatek widzi drugi piękny kwiatek – taki sam, jak on. Uśmiecha 

się do niego. 

(szeroko się uśmiechamy) 

I wysyła wiosenne pozdrowienie pierwszych kwiatków. 

(wysyłamy całusy - wargi mocno ściągnięte) 



 

Wiosenne zabawy oddechowe 

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że prawidłowy oddech to wdech nosem, a wydech 

ustami. Podczas wydychania powietrza usta powinny być lekko ściągnięte, a 

policzki płaskie – nie tłoczymy w nie powietrza. 

1. Dla młodszych: dziecko bierze kawałek zielonego papieru, krepiny, 

bibułki. Przecina na papierze paseczki aż powstanie trawka. 

Następnie dmucha na swoją wiosenną trawkę. 

2. Dla starszych: dziecko wycina z papieru lub bibułki kwiatek, przykleja 

nitkę. Następnie trzyma wiszący na nitce kwiatek i lekko na niego 

dmucha, tak aby tańczył w powietrzu. 

3. Te i wiele innych ciekawych zabaw oddechowych znajdziemy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q  

 

Wiosenne zabawy językowe 

1. Rodzic czyta wierszyki dziecko szuka rymującego się wyrazu   

 

Kwiatki pięknie dziś urosły 

Chyba to początek ……...! [wiosny] 

 

To już wiosna. Tak, to ona. 

Trawka robi się …… [zielona] 

 

Wiosnę lubi każde dziecko, 

Bo się wreszcie robi ……. [ciepło] 

 

Słonko dziś wysoko świeci 

Na dwór biegną wszystkie ……. [dzieci] 
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