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ZABAWY LOGOPEDYCZNE DLA 3-4 LATKÓW  

ORAZ DZIECI Z OPINIĄ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

ĆWICZENIA ODDECHOWE: 

Zachęcam do przejścia na poniższe strony internetowe: 

              https://www.youtube.com/watch?v=k20p9MKGD3c 

              https://www.youtube.com/watch?v=eblDGatA-F4 

 
BAJKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

 

Gimnastyka buzi i języka z bajkami logopedycznymi.  
 

„INDIANIE” 
W Ameryce Południowej, w dorzeczu Amazonki mieszkają Indianie. Dziś wczesnym rankiem 

mężczyźni i chłopcy wyruszyli ze swojej wioski na polowanie. 

 Żegnają się ze swoimi małymi dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki) i żonami 

(cmokając całujemy palce lewej ręki). 

 Wsiadają na swoje konie i jadą (naśladujemy językiem tętent koński, zmieniając 

brzmienie przez inny układ warg) przez most (usta jak do ,, u " i kląskanie), a potem 

przez prerię (usta jak do ..i" i kląskanie). 

 Konie zmęczyły się (parskanie) i dają znak, że chcą pić: ihaha, ihaha, ihaha. 

 Indianie zatrzymują swoje konie: prrr.....prrr.....prrr.... 

 Konie piją (ruchy języka z dołu do góry, naśladujące picie zwierzęcia). 

 Nagle Indianie ujrzeli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, musieli więc rozpalić 

ognisko. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmuchać, żeby ognisko się bardziej 

rozpaliło (dmuchanie w złączone ręce). 

 Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobili sobie ucztę (mlaskanie i oblizywanie szeroko 

otwartych ust). 

 Po jedzeniu zapalili fajkę pokoju (między wargi wkładamy ołówek i mocno trzymamy). 

 Po pewnym czasie zachciało im się spać (ziewanie). Zmęczeni wszyscy szybko zasnęli 

(chrapanie). 

 Rano Indianie zwołali rozbiegane konie: a-e-o, y-u-i (przeciągamy samogłoski). 

 Wsiedli na nie i pojechali przez prerię (usta jak do „i", kląskanie), a potem przez most 

(usta jak do „ u " i kląskanie). 

https://www.youtube.com/watch?v=k20p9MKGD3c
https://www.youtube.com/watch?v=eblDGatA-F4
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 Wrócili do wioski i witają się ze swoimi dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki)  

i żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki). 

 

Literatura: A.Tońska-Mrowiec: Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne.  

                     I. Rutkowska-Błachowiak: Gimnastyka buzi na wesoło. 

 
„TRENING UMYSŁU” – małe gry  

 
ZABAWA 1 
„Brakujący fragment 6”  

 

Którego fragmentu brakuje w obrazku (sześć elementów): 
 

„Pieski”:      http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-6 
 

„Kotki”:       http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-7 
 

„Ptaki:         http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-8 

 
 

ZABAWA 2 
„Odkrywamy zwierzątka” 
  
Kolejna zabawa, to ćwiczenie pamięci - memo, czyli szukanie par, tym razem spośród  
8 elementów. 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8 
 
ZABAWA 3  
„W lesie” 
 

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/w-lesie 
 

 
POWODZENIA!   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 

http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-6
http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-7
http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-8
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywanka-8
http://pisupisu.pl/przedszkole/w-lesie
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KWIATKI NA „DZIEŃ MATKI” 
 

Ćwicz wymowę głoski „L” w sylabach.  
Pokoloruj kwiatki dla swojej mamusi.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Baza kwiatowa do opracowania ćwiczenia ze strony: https://www.wydawnictwomd.pl/p435,kolorowe-kwiaty.html 

https://www.wydawnictwomd.pl/p435,kolorowe-kwiaty.html

