
Profilaktyka logopedyczna
Propozycje zabaw i ćwiczeń na tydzień 4-8 maja 2020

Bajka artykulacyjna „Języczek remontuje swój dom”

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

Dzięki bajkom logopedycznym usprawniamy z dzieckiem język, wargi, 

policzki i żuchwę.

Języczek zaczyna remont domu, czeka go dużo pracy, ale jest bardzo

wesoły

(szeroki uśmiech, a następnie robimy kółka językiem między wargami i

zębami, wargi razem)

Najpierw Języczek bierze młotek i naprawia dziury w dachu 

(przesuwamy językiem po wszystkich zębach u góry, buzia otwarta)

Teraz trzeba naprawić podłogę - Języczek  nadal trzyma młotek

(przesuwamy językiem po wszystkich zębach dolnych, buzia otwarta)

„O!” - myśli Języczek – „Teraz zabiorę się za malowanie!” I otwiera

puszkę z farbą

(otwieramy i zamykamy buzię)

„Najpierw nabiorę dużo farby!”

(buzia otwarta, język przesuwa się za dolnymi zębami) 

„Zacznę od malowania sufitu”

(Buzia otwarta, szeroki język przesuwa się po podniebieniu)

Następnie Języczek maluje ściany

(wypychamy językiem raz prawy policzek, a raz lewy, buzia zamknięta)

Trzeba dobrać więcej farby i pomalować podłogę

(buzia otwarta, język przesuwa się za dolnymi zębami) 

„Na koniec domaluję wszystkie kąty!”

(język przesuwamy do kącika ust prawego i lewego kilka razy)

Języczek jest bardzo zadowolony ze swojej pracy

(na przemian uśmiechamy się szeroko i posyłamy całuski)



Zabawy oddechowe - dla wszystkich dzieci

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. W tym tygodniu proponuję 

prostą zabawę oddechowa ze świeczką:

https://www.youtube.com/watch?v=R_mpZuX5ZU8

Zabawy z rytmami - dla wszystkich dzieci

Poszukaj w domu z rodzicami różnych przedmiotów, które wydają dźwięki 

np. drewniane patyczki, klocki, pokrywki, łyżeczki, drobne instrumenty np. 

bębenek itp. Posłużą do tworzenia rytmów. Możesz też klaskać, tupać, 

podskakiwać, klepać w kolana.

Wystukane rytmy możemy następnie rysować kredkami, farbami, węglem, 

układać je z patyczków, zapałek, plastikowych nakrętek, lepić z plasteliny i 

z masy solnej.  

Zabawa w rozpoznawanie liczby dźwięków

Początkowo prezentujemy dziecku dźwięki o tych samych cechach – możemy

klaskać, stukać w bębenek, w garnek, w podłogę. Różnicujemy jedynie 

liczbę dźwięków. Dzieci klaszczą, stukają tyle razy lub układają np. tyle 

kółeczek, ile dźwięków usłyszą.

•   •   •

•   •   •   •   •

•   •

https://www.youtube.com/watch?v=R_mpZuX5ZU8


•   •   •   •   •   •

Zabawa w tworzenie i rozpoznawanie rytmów

Jedna osoba tworzy rytm klaszcząc, tupiąc, stukając, wygrywając go na 

instrumencie lub przedmiotach. Druga osoba odtwarza rytm również w 

formie dźwięku lub wykorzystuje w tym celu symbole –  rysuje, lepi, układa 

sekwencje kropek, kresek, figur geometrycznych, klocków itd.

Można  bawić się odwrotnie. Najpierw układamy lub rysujemy rytm, a potem

druga strona musi przedstawić go w formie dźwiękowej.

Warto, aby dzieci i ich rodzice naprzemiennie proponowali rytmy i je 

odtwarzali. Wtedy zabawa jest jeszcze lepsza!

Ważne, że zawsze zaczynamy od ćwiczeń łatwych i stopniowo je 

komplikujemy. Dla dzieci młodszych wybieramy sekwencje z mniejszą liczbą 

dźwięków, łatwiejsze do powtórzenia.

Przykłady rytmów:

•   •         •   •

•   •         •   •         •   •

•         •   •         •

•   •         •         •   •

•   •   •         •   •         •   •   •

•         •   •   •         •         •   •   •



A teraz ułóżcie swój własny rytm.

Zabawa online w wyszukiwanie rymów

Gra polega na znajdowaniu rymujących się wyrazów i jest dostępna pod 

linkiem:

Dla dzieci młodszych:

https://wordwall.net/play/1939/229/759

Dla dzieci starszych:

https://wordwall.net/play/1940/649/990
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