
Rodzice mogą skontaktować się ze mną pod adresem e- mail emilka_zarzeczna@op.pl we wtorki    

w godzinach od 12.00 do 15.00 oraz w piątki od 8.00 do 16.00 lub poprzez aplikacje  skype               

i  messenger. Pozdrawiam serdecznie, Emilka Zarzeczna. 

 

Ćwiczenia dla dzieci 3-4 letnich: 

Drodzy rodzice! Bardzo ważnym elementem w prawidłowym rozwoju mowy dziecka jest 

wykonywanie ćwiczeń narządów artykulacyjnych. Poniżej zamieszczam przykłady zabaw 

logopedycznych do samodzielnej pracy w domu. 

 

„Malujemy drzewa”- wskazane jest, aby ćwiczenia wykonywać przed lustrem. 

Powiedz dziecku, że wybieracie się na wspólny  spacer do parku, żeby pomalować rosnące tam 

drzewa. Aby zabawa była  pełna niespodzianek oraz ciekawsza, zamiast pędzla wykorzystajcie 

własne języki.  

-Malujemy pień drzewa- uniesienie języka do góry, wysuwanie na brodę. 

-Malujemy gałęzie- kierowanie języka raz do prawego kącika ust, raz do lewego. 

-Malujemy liście wysoko rosnące- oblizywanie górnej wargi. 

-Suszymy drzewa- nabieranie powietrza nosem i  wydmuchiwanie ustami. Podczas wykonywania 

ćwiczeń szeroko otwieramy buzię. 

Ćwiczenia języka; 

1.„Konik jedzie na przejażdżkę”- naśladujemy biegnącego konika, stukając czubkiem języka            

o podniebienie (kląskanie). 

2.„Małe chomiki”- udajemy chomika, wypychając językiem Raz prawy, raz lewy policzek. 

3.„Malarz”- bawimy się w malarza; malujemy sufit (podniebienie), (ściany) (policzki), okna (zęby 

dolne i górne), korytarz (miejsce między wargami a zębami). Każdy z elementów możemy pokryć 

kilkakrotnie farbą. 

4.Oblizujemy wargi okrężnym ruchem takim jak Miś Pawełek po zjedzeniu pysznego miodku (dla 

urozmaicenia zabawy  możemy posmarować usta dziecka czekoladą lub miodem). 

5.„Żyrafa”- naśladujemy żyrafę, wyciągając język wysoko do góry tak, jakbyśmy chcieli dotknąć 

naszych nosów. 

6.„Myjemy zęby”- „czyścimy” językiem zęby górne i dolne, poruszając nim jak szczoteczką               

i uważając, by nie ominąć żadnego miejsca.  

 

 

 



Ćwiczenia dla dzieci 5-6 letnich: 

Będziemy kontynuować terapię głoski „r”- poniżej zamieszczam ćwiczenia utrwalające wymowę 

ćwiczonej głoski. 

 

Zagadki logopedyczne z głoską „r.” 

 Rodzic zadaje zagadkę dziecku i prosi o poprawne wymówienie wyrazu. Pamiętajcie kochani, że 

podczas artykulacji głoski „r” najważniejsza jest praca czubka języka. Dlatego warto wcześniej 

wykonać wcześniej zaproponowane przeze mnie ćwiczenia artykulacyjne przygotowujące do 

prawidłowej wymowy ćwiczonej głoski. Powodzenia! 

 

· Choć się zielonej trawy naje, to jednak białe mleko daje???? 

· Nie gryzą , choć zęby mają , ogrodnikom pomagają???? 

· Najlepszym lekarzem złamanego ołówka jest??? 

· Wisi w łazience wycierasz nim ręce??? 

· Rudą kitką się chlubi orzeszki bardzo lubi???? 

· W piórniku noszę kolorowe, dzięki nim rysuję obrazy nowe??? 

· Ma ja na nosie Hilary pan wnet poprawiają wzroku stan??? 

· Słodki, w papierek jest zawinięty, czekoladowy lub z dodatkiem mięty???? 

· Na ręce, na ścianie na kościoła wieży godzinę wskazuje czas dokładnie mierzy???? 

 

Wierszyki logopedyczne z głoska r 

· A ten wilczek szary , bury ma kły ostre i pazury, raz, dwa, trzy. A ty wilczku rozbójniczku 

chodzisz sobie po gaiczku raz, dwa, trzy. 

· Co to się tak rusza nisko? To dziateczki jest mrowisko. Czyście nigdy nie wdziały jak ten naród 

żyje mały? 

· Stary  zegar od pradziada nic nie robi tylko gada ledwie skończy już zaczyna co godzina to 

nowina. 

· Wuj parasol  sobie sprawił ledwo w kątku go postawił zaraz Julka mały Janek cap za niego, smyk 

na ganek z ganku w ogród i przez pola het używać parasola 

· Pucu, pucu, chlastu, chlastu nie mam raczek jedenastu tylko dwie mam rączki małe lecz do prania 

doskonałe 

· Atrament czarny jak czarna ziemia jasną karteczkę wzorkami przemienia kiedy to białe zamienia 

się w czarne praca człowieka nie idzie na marne.  


