
Majowe zabawy logopedyczne 

 

Ćwiczenia artykulacyjne „Podróż po Polsce” J.Grycan 

 Zapraszam Was na majową wycieczkę po Polsce. Spakujcie do plecaków zapas kanapek, 

wodę, swoją ulubioną zabawkę i ruszamy (dziecko naśladuje językiem pakowanie   

i zamykanie plecaka przesuwając językiem po wargach). Na początek wsiadamy do pociągu 

(naśladuje językiem wsiadanie do pociągu i porusza się po pomieszczeniu) i jedziemy nad 

morze. Biegamy po plaży (język biega po buzi) i zbieramy muszelki (schyla się język, jakby 

zbierał muszelki). Teraz wsiadamy na rowery (kładzie się na podłogę i robi tzw. rowerek)  

i jedziemy na Mazury. Jesteśmy na kajakach (siedzi i naśladuje wiosłowanie raz na prawy 

policzek, raz na lewy policzek). O… właśnie dopłynęliśmy do brzegu jeziora (wstaje- 

podnosi się język). Bierzemy plecaki (naśladuje zakładanie plecaka) i udajemy się na spacer 

po lesie (spaceruje po buzi). Obserwujemy ptaki (wykonuje skręty głowy i języka w prawą 

i lewą stronę) i odganiamy komary (wykonuje wymachy wysuniętym językiem w przód  

i w tył, prawą i lewą stronę na zmianę). Trochę zgłodnieliśmy – wyjmujemy kanapki 

(naśladuje jedzenie kanapek i połykanie). Teraz możemy ruszać w dalszą drogę. Wsiadamy 

do pociągu (naśladuje wsiadanie i zamykanie drzwi-zaciska wargi jednocześnie i porusza 

się po pomieszczeniu) i po chwili jesteśmy w górach. Wspinamy się na sam szczyt (maszeruje 

język, wysoko dotykając podniebienia) i podziwiamy piękne widoki(zatrzymuje się  

i rozgląda się na prawo i na lewo). Miło jest podróżować, nawet jeśli jest to tylko podróż po 

krainie wyobraźni (siada i wysuwa język na zewnątrz i odpoczywa)”. 

 

Ćwiczenia oddechowe 

- wąchanie kwiatów z bibuły lub prawdziwych, 

- zdmuchiwanie kawałka papieru z gładkiej powierzchni, 

- zdmuchiwanie świecy, 

- dmuchanie na watkę, piórko, 

- dmuchanie baniek mydlanych, 

- wdech - unoszenie rąk bokiem do góry, wydech - powolne opuszczanie rąk, 

- wdech – uwypuklanie klatki piersiowej, wydech – pochylanie górnej części ciała do przodu. 

 

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze  „Pojazdy” 

Jedzie samochód:   brum, brum; 

Samochód trąbi:   ti - tit, pi - bi, pi - pip; 



Odpalanie samochodu:   trum, trum; 

Jedzie pociąg:   fu - fu, czczcz; 

Zatrzymanie pociągu:   czszszsz; 

Straż pożarna:   e - u; 

Karetka pogotowia:   i - o; 

Policja:  a - o; 

Odgłosy lokomotywy:   uch, buch, uf, puch; 

Lokomotywa gwiżdże:   u - u - uuu; 

Jedzie lokomotywa:   tuk, tuk; 

Tramwaj:   deń, deń; 

Informacja o odjeździe autobusu:   drn, drn; 

Otwieranie drzwi automatycznych w autobusie:   psss; 

Leci samolot:  żżż; 

Dzwonek roweru:  dzyń, dzyń, dzyń. 

 

 

Zabawa relaksacyjna „ Spacer” 

 

Wyruszamy w drogę (uderzamy dłońmi płasko w uda, naśladując odgłosy). 

Teraz trochę pobiegniemy (szybciej uderzamy). 

Wyprzedza nas jeździec na koniu (wyklepujemy rytm galopującego konia). 

Przechodzimy przez most (bijemy się w pierś). 

Na brzegu lasu widzimy sarenkę, skradamy się po cichutku, żeby jej nie spłoszyć (czubkami 

palców dotykamy ud). 

Zaczyna wiać wiatr, coraz silniejszy huragan (wydmuchujemy powietrze, naśladujemy 

gwizd wiatru). 

Sarenka ucieka wielkimi skokami (uderzamy mocno dłońmi w uda, unosimy je w górę  

i ponownie uderzamy uda). 

Wracamy pomału do domu, niektórzy są zmęczeni i wloką się na końcu, szorując nogami 

(dłonie udają wolne kroki). 

 

 



Ćwiczenia utrwalające głoskę „sz” 

 
„Myszka” autor nieznany 

 
  Myszkowała szara myszka w szafie: 

„Chyba mnie tu bury kot nie złapie?” 

 Wyszperała szal i szepcze już po chwili: 

„W szal zawinę się sześć razy. 

 To kota zmyli”. 

 

 „Poduszka” K. Szoplik 

Poduszka na twym łóżku poszewkę ma pluszową.  

Kwiatuszki i motylki masz tuż nad swoją głową. 

Poduszka na twym łóżku przyniesie ci sen szybki. 

Będziesz w tym śnie szybować, potem pływać jak rybki. 

 

 

„Trzy kurki” S. Rostworowski 

Wyszły w pole kurki trzy 

i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza z przodu,  

w środku druga, trzecia z tyłu, 

oczkiem mruga. 

I tak sznurkiem kurki trzy, 

raz dwa, raz dwa, w pole szły... 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową „Połącz pojazd z cieniem”- spróbuj 

naśladować odgłosy pojazdów. 

 

 

 

 



 


