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ZABAWY LOGOPEDYCZNE DLA 3-4 LATKÓW  

ORAZ DZIECI Z OPINIĄ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

ĆWICZENIE ODDECHOWE: 

Tym razem zapraszam po instrukcję wykonania zabawy oddechowej na stronę 
Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=VyREu-_tYHY 
  
 

 
BAJKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

 

Kontynuujemy gimnastykę buzi i języka z bajkami logopedycznymi.  
 

„BAL W WIOSCE SMERFÓW” 

Czy znasz bajkę o Smerfach? Jeśli nie, to po gimnastyce języka poproś mamę  

o włączenie ci tej bajki a poznasz przygody wesołych, niebieskich stworków. 

 W wiosce Smerfów trwają przygotowania do balu karnawałowego. Wszyscy robią 

to, co najlepiej potrafią. Łasuch przyrządza pyszne potrawy (oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym).  

 Pracuś z małymi Smerfikami dekoruje salę balową balonami (wdychamy 

powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, następnie wypuszczamy 

je ustami) i serpentynami (wolno wysuwamy język z buzi ruchem wahadłowym 

– od lewej do prawej strony).  

 Laluś i Zgrywus przygotowują sprzęt muzyczny. Papa Smerf wszystkiego dogląda i 

cieszy się, że wszyscy razem w harmonii współpracują (uśmiechamy się szeroko 

nie pokazując zębów).  

 Tymczasem Smerfetka przymierza swoje piękne suknie balowe (kilkakrotnie 

dotykamy językiem prawego kącika ust, następnie lewego, potem górnej wargi, 

dolnej wargi), maluje usta (przeciągamy językiem po górnej wardze następnie 

po dolnej), na końcu poprawia fryzurę.  

 Teraz już może iść na bal z uśmiechem na ustach (uśmiechamy się szeroko nie 

pokazując zębów).  

 Kiedy wszystko jest gotowe rozpoczyna się bal. Orkiestra gra skoczne melodie 

(śpiewamy w różnym tempie: la, la, la).  

https://www.youtube.com/watch?v=VyREu-_tYHY
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 Rozbawione Smerfy tańczą wesoło (otwieramy buzię szeroko i poruszamy 

językiem we wszystkie strony, dotykając nim różnych miejsc w jamie ustnej).  

 Na balu można skosztować pysznego ciasta (oblizujemy wargi ruchem okrężnym 

w prawa stronę), można napić się też pysznego soku ze smerfojagód (oblizujemy 

wargi ruchem okrężnym w lewą stronę).  

 W wiosce Smerfów panuje miła atmosfera, wszyscy bawią się wspaniale 

(śpiewamy: ha, ha, ha - jeśli znasz smerfową piosenkę zanuć jej fragment).  

 Nikt nawet nie myśli o złośliwym Gargamelu i jego kocie Klakierze, którzy chodzą 

po lesie i szukają smerfowej wioski.  

Literatura: A.Tońska-Mrowiec: Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne. I. Rutkowska-Błachowiak: 
Gimnastyka buzi na wesoło.  

 
 

 

Żródło: https://mamotoja.pl  
   https://www.filmy-animowane.pl/kolorowanki-do-druku/ 

https://www.filmy-animowane.pl/kolorowanki-do-druku/
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„TRENING UMYSŁU” 

 
ZABAWA 1 
„Co tu nie pasuje 2”  

 

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-2 

 
 

ZABAWA 2 
„Odkrywamy zwierzątka” (6 elementów - fotografie) 
  
Kolejna zabawa, to ćwiczenie pamięci - memo, czyli szukanie par. 
Tym razem obrazki nie są identyczne np. są dwa koty ale jeden stoi a drugi siedzi, dwa 
ptaszki jeden z szarym brzuszkiem a drugi z zielonym. 
 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywamy-pary-zwierzat-6 

 
 

 
Ciekawe ile punktów udało Ci się 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 

 
 


