
Propozycja zabaw logopedycznych na dziewiąty tydzień  
Wymyśliłam je specjalnie dla Was   

 

Kochani, w tym tygodniu znowu będziemy ćwiczyć wszystkie potrzebne do wspaniałej mowy 
funkcje: oddech, słuch fonemowy, naśladownictwo, wzbogacanie słownictwa, wzmacnianie 
narządów mowy. 

Aby to zrobić możemy wcześniej przygotować różne potrzebne w trakcie zabawy rzeczy. Przydadzą 
nam się: kredki, papier, sznurek, sklepowe katalogi lub obrazki, wykonane przez nas instrumenty 
perkusyjne, 4 pudełka (mogą być po chusteczkach do nosa) z wrzuconymi do nich różnymi małymi 
przedmiotami lub obrazkami, patyczek (może być taki od szaszłyka), balonik, słomka, lusterko. 
Gdybyście mogli, bardzo proszę o informację zwrotną, że ćwiczenia dotarły. 

Miłej zabawy. 

 

Pozdrawiam Wszystkich, 

Iwona Szczepaniak 

 

  



Lunapark 

 

Uff, po trudnych tygodniach w towarzystwie piratów należy  nam się odpoczynek i trochę rozrywki. 
Dziś wybierzemy się do wesołego miasteczka. Ruszamy. Nad wejściem świeci piękny, kolorowy napis: 
„LUNAPARK” 

Przekraczamy jego bramę.  

 

1. O! Ile tu kolorów i zapachów. Wąchamy uważnie powietrze i wyczuwamy, że gdzieś w pobliżu jest 
wata cukrowa. Mniam! Kupujemy sobie największą porcję i zjadamy jak najdalej wysuwając język 
aby wata nie przykleiła nam się do nosa. (Trzymamy patyczek od szaszłyka w ręku i naśladujemy 
jedzenie waty cukrowej jak najdalej wysuwając język i przesuwając nim od dołu do góry). 
 

2. To było pyszne, ale okropnie chce nam się po tym pić. Niedaleko sprzedają wodę, kupujemy ją 
sobie i wypijamy przez słomkę. 
 

3. Następna atrakcja to „gabinet luster”. Są w nim specjalne lustra zniekształcające odbijany w nich 
obraz. W pierwszym lustrze jesteśmy grubi jak dynie (nabieramy dużo powietrza w policzki).  
W następnym jesteśmy chudzi jak pietruszki (wciągamy policzki do środka). W kolejnym 
uśmiechamy się jak klauni (uśmiechamy się nie pokazując zębów). Potem naśladujemy smutnych 
klaunów (opuszczamy kąciki ust robiąc bardzo smutną minę). W ostatnim z luster wyglądamy jak 
dziwne zwierzątka (nakładamy naprzemiennie górną wargę na dolną i odwrotnie, dolną wargę na 
górną). 
 

4. Teraz czas na konkurs w którym możemy wygrać balonik.  Na torze stoją cztery wagoniki (narysuj 
je lub ustaw na podłodze cztery pudełka). Na każdym z nich jest napisana inna litera (lub 
umieszczone jest kółeczko z innym kolorem). Zadanie polega na jak najszybszym załadowaniu 
wagoników przedmiotami na daną głoskę (lub w danym kolorze). Możemy to narysować lub 
wrzucać obrazki albo przedmioty do przygotowanych kartoników. Potem nazywamy te rzeczy 
dzieląc wyrazy na sylaby. Hura! Udało się, w nagrodę otrzymujemy balonik, który trzeba 
nadmuchać.  
 

5. W wesołym miasteczku cały czas gra muzyka. Kto odważy się i zaśpiewa jakąś piosenkę otrzymuje 
darmowy bilet na karuzelę. Oczywiście, że potrafimy to zrobić, śpiewamy piosenkę  
i akompaniujemy sobie na dowolnym instrumencie. Bilet wygrany! Teraz poproście kogoś aby 
pokręcili was na krześle biurowym. 
 

6. Na dziś kończymy zabawę, wracamy do domu, Niestety okazało się, że aby opuścić teren lunaparku 
musimy otworzyć zatrzaśniętą bramkę. (Przywiązujemy linkę do najbardziej stabilnego mebla  
w naszym domu i ciągniemy mocno). Udało się, maszerujemy do domu.       
 
Do zobaczenia za tydzień                                                                                                                             


