
Propozycja zabaw logopedycznych na jedenasty tydzień  
Wymyśliłam je specjalnie dla Was   

 

Kochani, dziś Dzień Dziecka. Życzę Wam z tej okazji zdrowia, mnóstwa zabawy i wspaniałych przeżyć. 
Zabawy logopedyczne w tym tygodniu będą jak konkursy z okazji tego wspaniałego dnia. Ale 
oczywiście 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 tych zabaw rzeczy. Przydadzą 
nam się: kredki, papier, cukierek w papierku przywiązany do nitki, wykonane przez nas instrumenty 
perkusyjne, lusterko, dowolne  obrazki. 

Gdybyście mogli, bardzo proszę o informację zwrotną, że ćwiczenia dotarły. 

Miłej zabawy. 

 

 

Pozdrawiam,  

Iwona Szczepaniak 

 

  



Dzień Dziecka 

Dziś jest Dzień Dziecka, to Wy obchodzicie swoje święto. Z tej okazji pobawimy się na 
wesoło 

 

1. Nasze pierwsze zadanie to zabawa z balonikami. Narysujcie 10 baloników i spróbujcie je 
nadmuchać na niby, nadymając policzki tak, aby wyglądały jak baloniki.  

 

2. Teraz tym balonikom narysujcie śmieszne miny, które będziemy naśladować. Może to być uśmiech 
bez pokazywania zębów, smutna mina z kącikami ust do dołu, długi język sięgający brody, długi 
język sięgający nosa, długi język sięgający w stronę uszu, buziaczek, wyszczerzone zęby, górne zęby 
zagryzające dolną wargę, dolne zęby zagryzające górną wargę. Oczywiście możecie wymyślać 
swoje miny.  

 
3. Czas na zawody „Cukierek na nitce” 

Cukierek w papierku przywiązany do nitki bierzemy końcem nitki do ust. Staramy się okręcić nitkę 
wokół języka tak, aby cukierek dotknął naszych ust. Teraz możemy go zjeść   
Jeżeli się nie uda, bo nasz język nie jest jeszcze taki sprawny możemy sprawdzić jak długo potrafimy 
ssać twardy cukierek bez pogryzienia. To też spore wyzwanie i świetne ćwiczenie dla języka. 
 

4. Następnym naszym konkursem jest jedzenie słonych paluszków bez użycia rąk, przesuwamy je 
samymi wargami, ćwicząc je przy okazji.  

 

5. Teraz będą zawody muzyczne. 
Śpiewamy z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych znaną nam piosenkę lub wymyślamy 
piosenkę na zadany temat.  
Możemy też śpiewać na zmianę, jedna osoba wymyśla  a druga dośpiewuje do rymu. 
W najprostszej wersji wymieniamy zwierzę i jego odgłosy, oczywiście w śpiewanej formie, np. 
 

Kotek, kotek miau, miau, miau 
Piesek, piesek hau, hau, hau 
Kurka, kurka ko, ko, ko, itp. 

 

6. Teraz zadanie na skakanie. 
Skaczemy raz na prawej raz na lewej nodze dzieląc wyrazy na sylaby. Jedna osoba pokazuje 
obrazek, którego nazwę trzeba wyskakać dzieląc na sylaby, druga osoba skacze. Potem oczywiście 
następuje zmiana. 
 
 
Do zobaczenia za tydzień                                                                                                                             


