
Kochani Rodzice,  

Udostępniamy kolejną porcję ćwiczeń z zakresu wspierania mowy dla Waszych dzieci. Za 

oknem pięknie świeci słońce, a drzewa zaczynają tętnić zielenią – znak to, że wiosna w 

rozkwicie.  Wobec tego proponuję trochę wiosennej gimnastyki oddechowo-artykulacyjne.  

Tym razem ćwiczenia wybrałam ze strony: https://domologo.pl/, do której odsyłam po 

więcej…   

 Aby połączyć przyjemne z pożytecznym, proponuję wykonanie wraz z dzieckiem 

pomocy do ćwiczeń oddechowych.  

 Latająca pszczółka (dla wszystkich miłośników kosmosu – pszczółkę można 

zamienić na rakietę kosmiczną ) – pomaga we wzmacnianiu siły oddechu 

dziecka.  

Dokładna instrukcja, jak wykonać zabawkę znajduje się pod linkiem: 

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/latajaca-

pszczolka-cwiczenie-oddechowe/ 

 

 

 Przenoszenie drobnych obrazków za pomocą słomki – ten pomysł, obok 

ćwiczenia oddechowego, daje przestrzeń dla wspierania wymowy głosek u 

dziecka.  Więcej tutaj: https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-

oddechowe/cwiczenia-oddechowe-przenoszenie-drobnych-obrazkow-pomoca-

slomki/ 
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 Smok zionący ogniem – kolejna pomoc wzmacniająca sprawność oddechową 

u dziecka. A przy okazji świetna zabawa!  

Instrukcja, jak wykonać swojego smoka, tutaj: 

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/smok-zionacy-

ogniem/ 
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 Ważne we wspieraniu mowy czynnej u dziecka, a w przyszłości – nabywania 

umiejętności czytania, jest kształtowanie jego percepcji słuchowej. Przedstawiam 

zatem dwa ćwiczenia, które pomogą w kształtowaniu u dziecka umiejętności 

identyfikacji i różnicowaniu bodźców słuchowych  oraz wspieraniu rozwoju pamięci 

słuchowej.  

 Memo słuchowe 

Napełnijcie, Państwo, pojemniczki po zabawkach z Kinder Niespodzianek 

zgromadzonymi drobiazgami, które będą wydawać charakterystyczny odgłos 

(ważne, aby uzyskać PARY jednakowo brzmiących pojemników). Dobrej 

zabawy!  

Pod linkiem, kochani Rodzice, znajdziecie również drugą wersję zabawy, z 

wykorzystaniem przygotowanych pomocy.  

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-sluchowe/memo-

dzwiekowe-zagadki-sluchowe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamek – zabawa, która oprócz rozumienia ze słuchu, kształtuje u dziecka 

również  rozumienie pojęć związanych z orientacją przestrzenną. Załączam 

Państwu link do wersji PDF tego ćwiczenia oraz jego uzupełnienie w postaci 

gry multimedialnej.  

https://www.mimowa.pl/wspieranie-mowy/gry/zamek 

PDF TUTAJ 
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 Miało być wiosennie, załączam zatem propozycję ćwiczeń wspierających sprawność 

aparatu artykulacyjnego. Przy okazji możecie porozmawiać z dzieckiem o wiośnie, 

której oznaki…  znajdziecie na obrazkach.  

 Ćwiczenie-niespodzianka – przydadzą się, kochani Rodzice, pojemniczki po 

zabawkach z Kinder Niespodzianek, które wykorzystaliśmy już przy 

wcześniejszym ćwiczeniu.  

Drukujemy obrazki, wkładamy do pojemniczków, losujemy i wykonujemy. 

Dobrej zabawy!  

Obrazki do wydrukowanie tutaj: https://domologo.pl/wp-

content/uploads/2020/03/Wiosenna-gimnasyka-buzi-i-j%C4%99zyka.pdf 

Oraz link do strony: https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-

artykulacyjne/wiosenna-gimnastyka-artykulacyjna/ 
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 Ptaki – prosta ćwiczenie polegające na naśladowaniu odgłosów ptaków. Jeśli 

chcecie, wykorzystajcie waszą kreatywność – przebierzcie się, naśladujcie ich 

charakterystyczne ruchy… Niech to ćwiczenie będzie dobrą zabawą!  

 bocian – kle, kle, kle 

 kos – gwizdanie (im więcej prób tym lepszy efekt) 

 gołąb – gruchu, gruchu 

 wrona – kra, kra, kra 

 wróbel – ćwir, ćwir, ćwir 

 jaskółka – kiri, kiri, kiri 

 gęś – gę, gę, gę 

 kaczka – kwa, kwa, kwa 

 kura – ko, ko, ko 

 kukułka – kuku, kuku, kuku 

 indyk – gul, gul, gul 

 dzięcioł – stuku-puku, stuku-puku 

 sowa … uhu, uhu, uhu 

 skowronek – tirli, tirli, tirli 

 

 

 Żabka Piotruś – w oparciu o materiały zawarte pod linkiem: 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/03/%C5%BBabi-

Piotru%C5%9B-karty.pdf -  zachęcam do losowego odkrywania kart i 

wykonywania ćwiczeń, które proponuje nam żabka (dobrze jest robić je przed 

lustrem bądź na wprost siebie, tak, aby dziecko mogło śledzić swoje ruchy).  

Możecie też skorzystać z dwóch innych wersji zabaw, z wykorzystaniem 

żabich kart, które znajdziecie tutaj:  https://www.logopestka.pl/zabi-piotrus-

karty-do-gry/ 
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 Ćwiczenia logopedyczne w formie gier planszowych? Czemu nie!  

Załączam dwie plansze. Rzucamy kostka i przesuwamy swój pionek o tyle miejsc, ile 

oczek wypadnie na kostce. Naszym zadaniem jest naśladować dźwięk lub minę, które 

kryją się pod obrazkiem lub są zapisane jako sylaby, na kolejnych polach. Kto pierwszy 

na mecie, ten wygrywa! Powodzenia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na koniec, kochani Rodzice, kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających rozwój 

mowy u waszych dzieci.  

 Humorzasta księżniczka  

Gra online: https://www.mimowa.pl/wspieranie-mowy/gry/ksiezniczka 

PDF:   

 Jajeczka  

PDF TUTAJ i TUTAJ 

Tutaj znajdziecie Państwo więcej informacji dotyczących tego ćwiczenia: 

http://blog.mimowa.pl/index.php/2014/11/cwiczenie-na-zamowienie-czesc-

15/#more-2701 

 

Obie te zabawy, kochani Rodzice, ćwiczą sprawność aparatu mowy u waszego 

dziecka (pamiętajcie o odpowiednim ułożeniu warg podczas wypowiadania 

kolejnych samogłosek czy robieniu min jak księżniczka), a jednocześnie 

pozwalają ćwiczyć rozpoznawanie emocji.  
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Życzę Wam owocnych ćwiczeń, a przy tym wiele dobrej zabawy!  

Na koniec, udostępniam jeszcze link do powyższych ćwiczeń zebranych w całość – pod 

kolejnymi numerkami znajdują się linki do poszczególnych propozycji.  

https://view.genial.ly/5e997ba08a1e5e0e20658b93/interactive-image-interactive-image  
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