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ZABAWY LOGOPEDYCZNE DLA 3-4 LATKÓW  

ORAZ DZIECI Z OPINIĄ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

ĆWICZENIA ODDECHOWE: 

Pokój, w którym ćwiczymy z dzieckiem/dziećmi musi być przewietrzony.  

Pamiętaj: wdech nosem – wydech ustami. 

 

1. Chłodzenie gorącej zupy na talerzu (z dłoni robimy talerz/miseczkę)  
- dmuchanie ciągłym strumieniem powietrza – odczucie zimna. 

2. Chuchanie na zmarznięte ręce – odczucie ciepła. 

3. „Burza w szklance wody” – dmuchanie przez słomkę do wody w szklance lub 
kubeczku.  

 

BAJKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 
 

Kontynuujemy gimnastykę buzi i języka z bajkami logopedycznymi.  
 

„CHORY KOTEK” 

 Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), bolała go 

głowa (wołamy „ojojoj”).  

 Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum” lub wprawiamy wargi w wibracje). 

 Zajrzał do gardła (wołamy „aaa” i lekko wysuwamy język), było chore. 

 Następnie wyciągnął słuchawki i zbadał kotka (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu, górnych i dolnych zębach, od lewej do prawej strony).  

 Doktor zapisał lekarstwa na recepcie (usta szeroko otwarte, „piszemy”  

w powietrzu językiem lekko wysuniętym z buzi, nie dotykamy warg). 

 Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze (wypowiadamy „brrr…” lub „llll”).  

 Gorączka raz wzrastała (język unosimy do „górki” – wałka dziąsłowego),  

raz opadała (czubek języka wkładamy do „dołka”za dolnymi ząbkami).  

 Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki (przednia część języka przy podniebieniu, 

naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, po którym oblizywał się (język wędruje 

dookoła warg przy otwartej buzi).  

 Po kilku dniach kotek poczuł się lepiej, był wesoły i zadowolony (uśmiechamy się 

szeroko, nie pokazując zębów). 
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Literatura: A.Tońska-Mrowiec: Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne.  
                     I. Rutkowska-Błachowiak: Gimnastyka buzi na wesoło. 

 

Kotek już jest zdrowy. Pokoloruj go i wymyśl dla niego imię  

Drodzy Rodzice miło mi będzie, jeśli pokażecie mi jak ćwiczycie. 

Proszę zróbcie zdjęcie pracy lub ćwiczącego dziecka  
i przyślijcie je na mój adres hm.logopeda@gmail.com.  

Zdjęcie nie będzie nigdzie udostępniane. 
 

źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/ 

mailto:hm.logopeda@gmail.com
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„TRENING UMYSŁU” 
 
ZABAWA 1 
„Co tu nie pasuje”  

 

Zapraszam do przejścia na stronę internetową, na której znajduje się bardzo prosta 
zabawa polegająca na zaznaczaniu przez dziecko obrazka, który nie pasuje do reszty. 
Proszę aby dziecko nazywało każdy obrazek. 

 
http://pisupisu.pl/przedszkole/co-nie-pasuje 

 
 

ZABAWA 2 
„Odkrywamy zwierzątka” (6 elementów) 
  
Kolejna zabawa, to ćwiczenie pamięci - memo, czyli szukanie par. 
 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywamy-zwierzatka-6-elementow 

 
 
ZABAWA 3  
„Na wsi” 
 

Ostatnia zabawa na ten tydzień to gra słuchowa. Należy nacisnąć „głośnik” na 
obrazku, obok wyrazu. Dziecko wysłuchuje jakiego zwierzątka ma poszukać. Powtarza 
usłyszane słowo i wskazuje odpowiedni obrazek. Dziecko lub rodzic naciska obrazek 
zwierzątka.  
 

http://pisupisu.pl/przedszkole/na-wsi 
 

Ciekawe ile punktów udało się Wam zdobyć.  

 
 
 

Połączenie do stron jest bezpieczne. Czasem strona długo się „ładuje”, 
 ponieważ zawiera bardzo dużo grafiki. 

 
Na kolejną porcję zabaw zapraszam za tydzień. 

Życzę miłej zabawy 
- Pani Hania 
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