
    
 
 

Przedstawiam  ostatnie w tym roku szkolnym propozycje zabaw 
 i ćwiczeń do wykonania z dzieckiem, w ramach realizacji profilaktyki 
oraz terapii logopedycznej. 
 
   
Zadanie 1 (Bajka logopedyczna)   
  

Leśne ludki 
 
 
Daleko, daleko za ogromną rzeką szumi stuletni las ( dzieci naśladują szum lasu 
szszsssz).Mieszkają w nim ptaki, zające, sarny, wiewiórki i wiele innych zwierząt. Czasem, 
gdy ktoś ma szczęście ( uśmiechamy się szeroko), może napotkać leśne ludki- malutkie 
stworzenia przypominające krasnale. 
Leśne ludki codziennie rano wychodzą ze swoich liściastych domków. 
( wysuwamy język w linii prostej), by sprawdzić, co dzieje się w lesie. Rozglądają się na lewo 
i prawo ( przesuwamy język w kąciki ust na lewo i prawo), spoglądają w górę, czy świeci 
słońce ( wysuwamy język jak najdalej w kierunku nosa). Do słońca uśmiechają się radośnie  
( uśmiechamy się szeroko). 
Latem zrywają jagody, wspinając się na krzaczki ( dotykamy czubkiem języka po kolei 
górnych ząbków), jesienią zbierają orzechy, grzyby i różne nasionka, którymi żywią się przez 
całą zimę. 
Wiosną odnawiają swoje domki, malują sufity ( przesuwamy język po podniebieniu od zębów 
w kierunku gardła i odwrotnie) i ściany 
( przesuwamy język po wewnętrznej stronie policzków), lakierują podłogę 
( przesuwamy język po dnie jamy ustnej), szorują okna ( oblizujemy wargi w kółko) i piorą 
firanki . Ich ulubionym zajęciem jest jednak wieszanie szyszek na gałązkach drzew  
( dotykamy czubkiem języka różnych punktów na podniebieniu), robią to z wielkim zapałem. 
Po takiej pracy chętnie odpoczywają ( oddychamy głęboko, pobierając powietrze nosem, 
powoli wydychając ustami). 
         Kiedy mają wolną chwilę, malują obrazy ( na podniebieniu „malujemy” czubkiem 
języka paski podłużne i poprzeczne oraz kropki). Przyglądają się później tym swoim pracom, 
robiąc mądre minki (prowadzący i dzieci robią dowolne minki, naśladując ludki). 
         Leśne ludki nie boją się nas, lubią zwłaszcza dzieci. Spróbujcie poszukać ich przy okazji 
spaceru po lesie, a zobaczycie, ile radości przyniesie wam spotkanie z niezwykłymi 
mieszkańcami lasu. 
 



 
 
Zadanie 2 ( słuch fonemowy)   
  
– podziel na sylaby, klaszcząc w dłonie następujące wyrazy lala, tata, dom, 
malina, las, lody, Majka, bajka. 
Jaką głoską rozpoczyna się wyraz Ola, Ala, Ewa, Ula, Iza. 
  
Dzieci starsze 
 – podziel na sylaby następujące wyrazy: Dominika, upał, małpa, konfitury, 
cukiernica, ramka. 
Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu: kran, tron, Monika, sowa 
Jaką głoskę słyszysz na końcu w wyrazie: ul, mama, pan, lampart, stół. 
  
Wszystkie dzieci- Co to za wyrazy?  
p-a-p-u-g-a,  o-s-a,  p-a-l-e-c, p-i-ł-k-a,  m-o-t-y-l, w-i-d-e-l-e-c. 
  
Zadanie 3 ( oddechowe)  
 
 – weź rurkę do picia, spróbuj nią zdmuchnąć ze stołu, mocnym wydechem małe 
kawałki papieru, które przygotują Ci Rodzice. Potem weź głęboki wdech i na 
tym wdechu spróbuj przenosić z pomocą rurki kawałki papieru na odległość ok 
1,2 m. Udało się? Brawo!!! 
  
Zadanie 4 ( słowno- logiczne)   
 
 Rodzice zadecydują, czy masz rację ,, Prawda, czy fałsz’’ 
- Latem ,dnie są dłuższe, niż zimą. 
- Po środzie jest piątek 
- Babcia, to mama mojej mamy lub taty. 
- W lecie spadł grad 
- Marchewka to owoc, a jabłko to warzywo 
- Mieszkam we Wrocławiu. 
- Koty i psy to rośliny, a róża i lew to zwierzęta( dzieci starsze) 
- Kraków, to stolica Polski( dzieci starsze) 
  
Zadanie 5 ( rozwijanie mowy i sprawności manualnej)   
– narysuj ‘’Wakacyjny obrazek’’- gdzie kiedyś byłeś na wakacjach, lub gdzie 
chciałbyś pojechać. Opowiedz potem o tym, staraj się używać zdań 
rozwiniętych, Rodzice Ci pomogą. Opowiedz, co przedstawia twój obrazek. 
  
Zadanie 6( fonacja, prozodia)   



- zaśmiej się ha-ha, ho-ho, hi-hi, he-he, hu-hu,( wesoło, głośno, cicho, 
umiarkowanie) 
 
 
 
Zadanie 7 (utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek)  
 

  



 

 
 

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci. 
 Zarówno Dzieciom, jak i Rodzicom dziękuję za wspólną pracę  
i wytrwałość w tym trudnym czasie. 
Wszystkim Wam  życzę udanych, słonecznych wakacji, 
odpoczynku, pomyślności, samych sukcesów i optymizmu! 
 
Pozdrawiam wszystkich, 
Dorota Brańka 


