
 

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci 

 

Ćwiczenia motoryki artykulacyjnej na podstawie wiersza Patrycji Siewiery-Kozłowskiej 

„Marcowa pogoda” 

Słonko marcowe w górze wysoko. - Usta otwarte, wąski język sięga wysoko. 

Mruży do dzieci złociste oko. - Zamykamy na zmianę prawe i lewe oko. 

Lecz nagle wietrzyk…..łobuziak miły  - Wdech przez nos, wydech ustami 3x 

Sprawił, że chmurki słonko zakryły! - Szeroki język zakrywa górną wargę. 

Z chmurek tych deszczyk spada i kapie, 

Wiaterek wieje, a deszczyk chlapie... 

Fiu, fiu, fiu, kap, kap, kap – dzieci naśladują odgłosy 3x 

To deszcz marcowy rozrabia tak. 

Marcowe niebo często się zmienia: 

Czasem jest słonko - Czubek języka podniesiony. 

lub trochę cienia.- Czubek języka sięga do brody. 

Czasem są chmurki, - Górna warga zakryta szerokim językiem, 

a czasem deszcze, 

Co nam ten marzec przyniesie jeszcze? 

Wysokie słońce - Czubek języka sięga wysoko. 

Lub twardy grad. - Język wypycha policzki od wewnątrz po obu stronach, 

Marzec z bałwankiem jest za pan brat! 

Plotą się w marcu różne pogody, - Czubek języka wolno krąży po wargach. 

Słońce ze śniegiem robi zawody! 

 

2. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze: 

- kap, kap, kap 

- plusk, plusk, plusk 

- chlap, chlap, chlap 

- fiu, fiu, fiu 



 

3. Ćwiczenia oddechowe: 

- bańki mydlane ze słomką, 

- dmuchanie na wycięte krople deszczu, 

- przenoszenie kropli deszczu na wyciętą chmurę lub parasol, 

- nabieranie powietrza w policzki – wdech nosem, a wydech ustami. 

4. Zabawa rytmiczno- naśladowcza: 

„Dzieci”- słowa M. Bogdanowicz 

Deszczyk kapie: kap, kap, kap, - dzieci naśladują deszcz ruszając palcami dłoni z góry na dół, 

idą dzieci: człap, człap, człap. - dzieci naśladują chodzenie po kałużach, 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu fiu. - dzieci naśladują wiejący wiatr rękoma w górze, 

idą dzieci: tup, tup, tup. – dzieci  naśladują chód, tupiąc stopami, 

Świeci słońce, oho, ho, - dzieci naśladują świecące się słońce ruszając dłońmi w górze, 

dzieci skaczą: hop, hop, hop. -  dzieci naśladują skakanie, 

Gdy nadchodzi wieczór już, -  dzieci robią z dłoni poduszkę i układają na niej głowę, 

dzieci kładą się do snu.-  dzieci naśladują zasypianie, naśladując ziewanie. 

 

UWAGA: Ćwiczenia dla dzieci 5-6 letnich, które utrwalały głoskę „sz” z logopedą . 

5. Zabawa w „szumki” - wypowiadamy zdanie, dziecko wybrzmiewa głoskę sz: 

 

- szumi morze – szszsz... 

- szumi wiatr – szszsz.... 

- szumi las – szszsz... 

- szumi woda – szszsz... 

- szumią drzewa – szszsz... 

- szumią liście – szszsz... 

- szumię ja – szszsz... 

- szumisz ty – szszsz... 

- szumi babcia – szszsz...   itd. 

 

6. Zabawa „Rozmowa w języku Zulu Gula” – powtarzanie sylab zawierających głoskę sz: 

 

sza, szo, sze, szu, szy 

asza, aszo, asze, aszu, aszy 

osza, oszo, osze, oszu, oszy, 

esza, eszo, esze, eszu, eszy, 

usza, uszo, usze, uszu, uszy, 

ysza, yszo, ysze, yszu, yszy 



 

 

 

7. Powtarzamy zdań z głoską „sz”. 

To nasza szkoła. 

Mama szyje na maszynie. 

Pod szafą siedzą myszy. 

W szafie są szerokie szuflady. 

Dzieci muszą jeść kaszę. 

Tomasz poszedł pieszo do szkoły. 

Zbyszek pisze wiersze. 

Szymek jest leniuszkiem. 

Staszek jest młodszy od Szymka. 

Na poddaszu mieszkają szpak. 

 

Polecam ciekawe programy edukacyjne emitowane przez tvp oraz platformę vod.tvp  

• „ Miś i Margolcia”  - „ Szukanie wiosny”, „Gimnastykuj się codziennie” 

• „Czytanie przed spaniem” 

• „ Moliki książkowe”- „ Coś tu nie pasuje” 

 


