
Ćwiczenia dla dzieci 3 - 4 letnich z grupy Pszczółki uczęszczających na terapię 

logopedyczną.  

Zachęcam do skorzystania z ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne. 

 

1. Wprowadzające ćwiczenia oddechowe 

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

 

2. Ćwiczenia słuchowe- Zabawa "Policz" 

Pomoce: przedmioty, w które można stukać np: pokrywka garnka, łyżki 

Zabawa: Ja będę klaskać w dłonie, a ty dobrze słuchaj i licz ile razy klasnę. 

Zamiast klaskać możemy uderzać łyżką w pokrywkę garnka - dziecko liczy uderzenia. 

Następnie zmiana dziecko uderza lub klaszcze - rodzic liczy. Potem rodzic klaszcze lub 

uderza - dziecko robi to samo i tyle samo razy. Następnie zmiana to dziecko klaszcze lub 

uderza - rodzic robi to samo i tyle samo razy.  Na koniec rodzic klaszcze rytmicznie lub 

wystukuje rymy - dziecko próbuje wyklaskać lub wystukać usłyszany rytm. Może być zmiana 

to dziecko wyklaskuje lub wystukuje ryt - rodzic powtarza usłyszany rytm. 

 

3. Ćwiczenia podniebienia miękkiego - Zabawa "Smaczny sok" 

Pomoce: szklanka, sok, słomka 

Zabawa: Dziecko przez słomkę wypija sok. Może też zmieniać tempo i pić raz wolno, raz 

szybciej. 

 

4. Ćwiczenia oddechowe - Zabawa "Burza" 

Pomoce: szklanka, woda, słomka 

Zabawa:Dziecko dmucha przez słomkę do szklanki z wodą robiąc bąbelki. Może też zmieniać 

siłę dmuchania i dmuchać raz słabo, raz mocno. 

Możemy na zmianę z dzieckiem dmuchać do szklanki. Pamiętamy, że każdy ma 

swoją słomkę. 

 

6. Ćwiczenia języka - Zabawa "Łakomczuch" 

Pomoce: różne "smaczne" potrawy np: cukierek, klocek, zabawka, ciastko, łyżka, sok, serek, 

telefon, bułeczka 

Zabawa: Pokazujemy dziecku, jak prawidłowo wykonać ćwiczenie - oblizujemy jezykiem 

wargi przy szeroko otwartych ustach 

Rodzic oblizuje językiem tylko górna wargę kilka razy- dziecko nasladuje 

Rodzic oblizuje językiem tylko dolną wargę kilka razy - dziecko naśladuje 

Rodzic oblizuje językiem wargi robiąc kółko kilka razy - dziecko naśladuje.  

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


Rodzic oblizuje językiem wargi w drugą stronę robiąc kółko kilka razy - dziecko nasladuje 

Pokazujemy różne "smaczne"potrawy dziecko oblizuje się albo nie. 

 

7. Ćwiczenia ortofoniczne - Zabawa "Co robi miś" 

Pomoce: miś, lalka, maskotka (do wyboru) 

Zabawa: Zobaczmy jakie sztuczki potrafi robić miś? 

Poruszając misiem przedstawiamy różne czynności, jakie może wykonać i mówimy: 

                                                                                      skacze- hop, hop, hop 

                                                                                      kreci się - frr,frr,frr 

                                                                                      przewraca się - oj, oj, oj 

                                                                                      klaszcze - klap, klap, klap 

                                                                                      szura nogami - szur, szur, szur 

                                                                                      szura rękoma - szur , szur, szur 

Zachęcamy dziecko do powtarzania i naśladowania misia również ruchem. 

 

 


