
Profilaktyka logopedyczna 

 
Zestaw ćwiczeń na tydzień od 30 marca do 3 kwietnia 

 
 

Bajka logopedyczna „Pieczemy ciasto” 

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

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

szeroko. 

Witamy w logopedycznej kuchni! 

 (buzia otwarta, kląskamy jak koniki na dobry początek). 

Teraz wyjmujemy z lodówki mleko i jajka i masło, 

(wysuwamy z otwartej buzi prosty język x3) 

a z kuchennej szafki wyjmujemy mąkę. 

(jeszcze raz wysuwamy z otwartej buzi prosty język) 

Oj, przyda się jeszcze garść rodzynek 

(buzia otwarta, język powoli dotyka każdego zęba u góry) 

i kulka drożdży*. 

(język wypycha raz prawy policzek, raz lewy, buzia zamknięta)  

Trzeba wszystko wymieszać. 

(buzia zamknięta, „kręcimy nią” jak krówki) 

Teraz wkładamy ciasto do gorącego piekarnika. 

(otwieramy i zamykamy buzię) 

Ciasto pięknie się nam piecze i rośnie powoli. 

(nabieramy powietrze, policzki robią się okrągłe) 

Studzimy upieczone ciasto. 

(wdech nosem, powoli dmuchamy, powtarzamy kilka razy) 

Pyszne to nasze ciasto! 

(oblizujemy kolistymi ruchami wargi, a następnie zęby) 

 

* Zapytaj rodziców do czego służą drożdże. Może podczas przedświątecznych 

przygotowań uda się je dotknąć, powąchać i zobaczyć jak rosną. 

 



Kuchenna zabawa oddechowa 

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. 

Na talerz kładziemy jeden lub więcej obrazków bądź zdjęć. Następnie 

wysypujemy cienką warstwę czegoś sypkiego – kaszy lub ryżu (ze względów 

bezpieczeństwa nie używamy w tym ćwiczeniu mąki) - przykrywając obrazki. 

Dziecko dmucha na talerz, tak aby ryż lub kasza przesunęły się na talerzu i dziecko 

odsłoniło obrazek-niespodziankę. 

Zabawę możemy powtórzyć kilka razy zmieniając obrazki. 

 

Lista kuchennych zabaw logopedycznych 

1. Wypij gęsty sok lub jogurt przez rurkę. 

2. Zliż językiem sos lub śmietanę z talerza. 

3. Wciągaj powoli przez ściągnięte usta ugotowany makaron. 

4. Obliż zęby górne i dolne po zjedzeniu czegoś smacznego. 

5. Zrób sobie wąsy ze słonego paluszka. Trzymaj jak najdłużej. 

6. Trzymaj w wargach łyżeczkę jak najdłużej. 

7. Pij powoli, małymi łykami wodę z kubeczka. Przełykaj trzymając język u 

góry. 

8. Wysyłaj głośne i mocne całusy do mamy i taty - podziękuj im za pomoc w 

ćwiczeniach. 

 

Justyna Bilińska 

Logopeda 


