
Propozycje ćwiczeń logopedycznych 

Ćwiczenia  narządów artykulacyjnych 

Ćwiczenia języka, warg, podniebienia przygotowują dziecko do prawidłowego  mówienia. 

Można je prowadzić w formie zabawy. Dzieci maja naturalną skłonność do wielokrotnego 

powtarzania ulubionych zabaw, stąd jeśli potraktujemy ćwiczenia jako zabawę , będzie ona 

dla dziecka przyjemnością. 

Ćwiczenia języka   

Kotki - kotek pije mleko - szybkie ruchy języka w przód i w tył, kotek oblizuje się - czubek 

języka okrąża szeroko otwarte wargi.                                                                                                                                   

Zmęczony piesek - dziecko naśladuje pieska, który głośno oddycha i język ma wysunięty na 

brodę.                                                                                                                                          

Winda - otwarta buzia , język unosi się raz do góry, raz do dołu.                                                                 

Szczoteczka - język to szczoteczka do zębów, która po kolei czyści zęby górne od strony 

zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie zęby dolne z obu stron.                                                                                               

Cyrkowiec - język próbuje wykonać różne sztuczki np. górkę - czubek języka oparty o dolne 

zęby, środek się wybrzusza, rurkę - przez którą można wdychać lub wydychać powietrze, 

szpilkę - układanie wąskiego języka, wahadełko - przesuwanie języka do kącików ust w 

stronę prawą i lewą.                                                                                                                      

Koniki - czubek języka uderza o podniebienie i opada na dół. Raz konik idzie wolno, to 

biegnie, parska, śmieje się: iha, iha...   

Ćwiczenia warg i policzków 

Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech 

szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi nadęte, zdenerwowanej - wargi 

wąskie..                                                                                                                                         

Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb.                                                               

Zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów.                                                                          

Echo - dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y.                                                                                         

Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej.                                                                                 

Baloniki - nabranie powietrza i zatrzymanie go w wydętych policzkach, przesuwanie 

powietrza z jednego policzka do drugiego, balon pękł - dziecko palcami uderza w policzki.                                                         

Zajęczy pyszczek - wciąganie policzków do jamy ustnej.                                                                                   

Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora.    

Ćwiczenia podniebienia miękkiego  

Chory krasnoludek - kaszlenie z językiem wysuniętym z ust.                                                                              

Balonik - nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie wypuszczanie 

nosem.                                                                                                                                      

Zmarźlak - chuchanie na "zamarznięte ręce".                                                                                                              

Śpioch - chrapanie na wdechu i wydechu.                                                                                                                  



Kukułka i kurka - wymawianie sylab: ku - ko, ku -ko,uku - oko, uku - oko,kuku - koko, 

kuku.    

Ćwiczenia żuchwy (szczęki) 

Zamykanie i otwieranie domku - szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski 'a', 

zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom.                                                                                                               

Grzebień - wysuwnie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze. 

Cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie.   

Ćwiczenia oddechowe 

Ćwiczenia oddechowe uczą dzieci właściwego gospodarowania oddechem , pozwalają 

wydłużyć fazę wydechową ( wszak mówimy na wydechu ), regulują pracę przepony . 

Przykłady ćwiczeń oddechowych 

- wykonanie wdechu i zdmuchanie świeczki (powoli szybko) na wydechu, 

- zdmuchiwanie kartki papieru z gładkiej powierzchni, 

- zabawa ze słomką, przenoszenie kawałków styropianu do kubeczka,  

- dmuchanie na styropian słomką, 

- wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę, 

-  dmuchanie na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeczki,  

- nadmuchiwanie balonów, piłek plażowych, papierowych torebek, 

- studzenie gorących potraw poprzez delikatne dmuchanie,  

- chuchanie na szybę, lusterko dłonie, 

- zabawa  „Spacer na łące”. Dziecko wyobraża sobie, że jest na łące podchodzi do kwiatka                

i wącha go,             

- zabawa „Huśtanie misia na brzuchu”. Leżymy na plecach, na brzuchu                                                                  

umieszczamy książkę, a na niej siedzi miś. Robimy wdech  i brzuch się uwypukla , wydech 

brzuch opada, 

- łączenie ćwiczeń oddechowych z ćwiczeniami gimnastycznymi, wdech wykonujemy                  

z jednoczesnym podnoszeniem rąk, wydech połączony z powolnym krzyżowaniem rąk                  

z przodu lub opuszczaniem w dół. 

Ćwiczenia fonacyjne 

Ich zadaniem jest nauczenie dzieci właściwego posługiwania się głosem. Dziecko nie 

powinno piszczeć, krzyczeć czy przekrzykiwać się. Mówienie powinno rozpoczynać się           

z wydechem. Są to też ćwiczenia emisyjne, dzięki którym głos staje się przyjemniejszy dla 



ucha. Prowadzą one do zniesienia napięcia mięśni krtani i gardła. Ćwiczenia fonacyjne 

powinny być prowadzone po podstawowych ćwiczeniach oddechowych, a potem łącznie                

z tymi ćwiczeniami oddechowymi, które wydłużają fazę wydechową. 

- Wymawianie długo samogłosek: a, e, o, u, i, y (śpiewnie), każdej oddzielnie, 

- kilkakrotne powtarzanie tej samej głoski, np. aaa,  

- zabawa "Echo"- wywoływanie poszczególnych samogłosek, powtarzanie ich głośno                 

a następnie coraz ciszej,  

- łączenie wymowy samogłosek ze spółgłoskami: m,n (ma,me,mo...) i w odwrotnym kierunku 

(am, em,om...). 

Ćwiczenia słuchowe 

- Rozróżnianie dźwięków mowy ludzkiej, świata przyrody, instrumentów muzycznych, itp,  

- wsłuchiwanie się w ciszę - wyłapywanie i nazywanie dźwięków z otoczenia, np. tykanie 

zegara, szum wiatru, brzęczenie muchy, itp.,  

- rozpoznawanie osób po głosie-kolegów, którzy naśladują np. głosy zwierząt, zabawy               

"W ciemnej piwnicy", "Kto cię woła?",  

- określanie źródła i kierunku dźwięku,  

- łączenie w pary przedmiotów, wydających takie same dźwięki,  

- liczenie dźwięków, rozpoznawanie melodii nuconej lub granej,  

- odtwarzanie wysłuchanych rytmów za pomocą kresek, kółek, itp.,  

- wyróżnianie wyrazów w zdaniu, ilość wyrazów ilustruje liczba klocków, klaśnięć, itp. 

- różnicowanie wyrazów(wskazywanie na obrazku), które różnią się tylko jedna głoską, 

powoduje to zmianę znaczenia wyrazu, np. bułka-półka, domek-Tomek, góra-kura, dama-

tama, koza-kosa, rok-lok, kasa-kasza, kos-kosz, buty-budy, itp., 

- rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej: szafa-safa, sanki-szanki, dziecko ma 

określić kiedy mówimy prawidłowo, 

- dzielenie na sylaby imion, prostych wyrazów, np. z wyklaskiwaniem ilości sylab, 

- wyodrębnianie głosek w nagłosie ,śródgłosie i wygłosie, 

- wyodrębnianie samogłoski w nagłosie - wydłużanie samogłoski nagłosowej, 

- wyszukiwanie imion rozpoczynających się od wybranej samogłoski. 


