
Drodzy rodzice 

Dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka bardzo istotne są ćwiczenia i zabawy 

logopedyczne tzw. Gimnastyka buzi i języka, ćwiczenia oddechowe. Zachęcamy Państwa, 

aby wykorzystać czas wolny  od zajęć edukacyjnych w przedszkolu właśnie na ćwiczenia i 

zabawy rozwijające aparat mowy dziecka. 

Oto kilka propozycji zabaw z dzieckiem: 

 

1. Wdech nosem ( usta zamknięte) i wydech ustami. Poprośmy dziecko, aby 

wydmuchiwało powietrze z różnym natężeniem (długo, krótko).  

 

2. Pokazywanie tego „na migi” jak dziecko ma wydmuchiwać ustami powietrze ( jest 

bardziej atrakcyjne dla dziecka)np. dłuuuugo – rozciągasz ramiona, krótko – składasz 

je niemal do klaśnięcia dłońmi. 

 

3. Chłodzenie „ gorącej zupy”  

Z dłoni dziecko tworzy miseczkę, dmucha ciągłym strumieniem na dłonie. 

 

4. Ćwiczenie Balonik  

Ćwiczenie to polega na nadymaniu policzków przy zachowaniu ściągniętych ust. 

Można zastosować inny odpowiednik tej zabawy, mający na celu urozmaicenie tej 

zabawy, czyli pękanie baloników, przekłutych palcami.  

 

5. Ćwiczenie Zamykanie i otwieranie domku  

Ćwiczenie to polega na możliwie jak najszerszym otwieraniu ust, jak przy wymowie 

głoski a. Należy pamiętać o tym , aby zęby były widoczne dzięki szeroko 

rozchylonym wargom.  

 

6. Ćwiczenie Zmęczony piesek  

Rodzic prosi dzieci o otwarcie ust i możliwie jak najdłuższe wysunięcie języka. 

Zadaniem przedszkolaków jest wdychanie i wydychanie powietrza ustami, tak jak to 

robi piesek po biegu, wysiłku. 

 

 

 



7. Ćwiczenie artykulacyjne „Sowa sprząta swoje mieszkanie” – bajka logopedyczna 

Dzieci słuchają opowiadania, czytanego przez rodzica  i wykonują ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych 

 

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (dzieci przesuwają językiem po podniebieniu górnym, 

wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym). 

 Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli 

(przesuwają czubkiem języka od przodu do tyłu jamy ustnej po podniebieniu górnym), 

zdjęła też firanki (liczą czubkiem języka górne zęby) 

i włożyła je do pralki (motorek wargami) 

Po chwili pralka zaczęła płukanie firan (dzieci „przepychają” powietrze wewnątrz jamy 

ustnej) 

Sowa odkurzyła też ściany (przesuwają czubkiem języka po wewnętrznej ścianie policzków) 

oraz podłogę (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu dolnym w okolicach łuku 

zębowego). 

rozwiesiła firany (ponownie liczą czubkiem języka górne zęby) 

Sowa była bardzo zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęła (rozciągają 

szeroko usta) 

Dumna wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (poruszają językiem ruchem okrężnym na 

zewnątrz jamy ustnej) 

spojrzała w górę (dzieci sięgają czubkiem języka w kierunku nosa) 

spojrzała w dół (sięgają czubkiem języka w kierunku brody) 

rozejrzała się też w prawo (przesuwają czubkiem języka do prawego kącika ust) 

i w lewo (przesuwają czubkiem języka do lewego kącika ust). 

Wszędzie był porządek i słychać  było śpiewające ptaki (gwiżdżąc naśladują głosy ptaków). 

 

8. Zabawa z piłeczka pingpongową (jeżeli nie mamy w domu piłeczki pingpongowej 

możemy zrobić niedużą kulkę z papieru) 

Rodzic poprosi dziecko, by przetransportowało piłeczkę pingpongową z jednego 

miejsca na drugie, wyłącznie za pomocą oddechu (dmuchając i nadając piłce 

kierunek) np. 

 od kanapy do fotela, 

 najdalej jak umiesz (i mierzycie miarką), 

 żeby przeleciała przez próg, 



 do schodów, 

 na koniec dywanu itd. 

 

9. Tor dla piłeczki.  

Dla urozmaicenia poprzedniej zabawy, budujemy z dzieckiem tor – trasę po której 

piłeczka będzie się przemieszczać klocków bądź np. patyczków do szaszłyków, 

wyznaczamy star i metę. Zadaniem dziecka jest oczywiście dmuchanie na piłeczkę, tak 

aby przebyła całą drogę od startu do mety.  

 

10. Gra Latające chusteczki  

Wręczamy dziecku  rozwarstwione chusteczki higieniczne. Odtwarza nagranie muzyczne 

(ulubioną piosenkę dziecka). Zadaniem dzieci jest dmuchanie na wirujące chusteczki, 

które unoszą się w powietrzu. Chusteczki można zastąpić kłębuszkami waty, bardzo 

cienkim, delikatnym materiałem.  

Dla urozmaicenia zabawy możemy robić pauzy – kiedy muzyka cichnie dziecko nie 

dmucha, chusteczka swobodnie opada w dół. 

 

11. Gra Wyścig śnieżynek  

Gra polega na zdmuchiwaniu niewielkich kawałków papieru(najlepiej w kolorze białym 

symbolizującym płatki śniegu)z gładkiej powierzchni. Początkowo ćwiczenie to dziecko 

wykonuje  indywidualnie, a następnie można przeprowadzić te grę na zasadzie konkursu. 

 

12. Naśladowanie odgłosów ptaków 

Rodzic pisze na karteczkach nazwy ptaków, razem z dzieckiem  naśladujemy  ich 

odgłosy. Wszystkie karteczki składamy i wkładamy do miski. Dziecko losuje karteczkę i 

odczytaniu przez rodzica nazwy ptaka dziecko naśladuje jego odgłos.  

 bocian – kle, kle, kle 

 kos – gwizdanie (im więcej prób tym lepszy efekt) 

 gołąb – gruchu, gruchu 

 wrona – kra, kra, kra 

 wróbel – ćwir, ćwir, ćwir 

 jaskółka – kiri, kiri, kiri 

 gęś – gę, gę, gę 

 kaczka – kwa, kwa, kwa 

http://www.karoka.pl/pl/p/Kos-Blackbird-Wild-Republic-ptaszek-z-glosem/2379
http://www.karoka.pl/pl/p/Wrobel-House-Sparrow-Wild-Republic-ptaszek-z-glosem/2378
http://www.karoka.pl/pl/p/Jaskolka-dymowka-Barn-Swallow-Wild-Republic-ptaszek-z-glosem/2374
http://www.karoka.pl/pl/p/Kaczka-krzyzowka-Mallard-Wild-Republic-ptaszek-z-glosem/2398


 kura – ko, ko, ko 

 kukułka – kuku, kuku, kuku 

 indyk – gul, gul, gul 

 dzięcioł – stuku-puku, stuku-puku 

 sowa … uhu, uhu, uhu 

 skowronek – tirli, tirli, tirli 

 

 

To jest jedynie kilka zabaw z bardzo bogatej gamy zabaw logopedycznych. Zachęcamy do 

wspólnej zabawy z dzieckiem, wspierając rozwój mowy dzieci. 

 

         Udanej zabawy! 

 

http://www.karoka.pl/pl/p/Kukulka-Cuckoo-Wild-Republic-ptaszek-z-glosem/2397
http://www.karoka.pl/pl/p/Dzieciol-duzy-Great-Spotted-Woodpecker-Wild-Republic-ptaszek-z-glosem/2413
http://www.karoka.pl/pl/p/Sowa-sniezna-Snowy-Owl-Wild-Republic-ptaszek-z-glosem/2425

