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Witam Was drogie dzieci
Zapraszam do ćwiczeń 
logopedycznych na ten tydzień
 
 

♥Opowiadanie logopedyczne „Indianie”, ćwiczymy wg instrukcji:
 

Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowa
ze swoimi dziećmi (cmokaj
(cmokając całujemy palce lewej ręki). Wsiadają na
(kląskanie) przez most (usta jak do U) i przez prerię (usta 
w pewnym momencie ich konie zmęczyły się (parskają) i dają znak, że 
chcą pić: ihaha…. i
prr....spragnione zwierzęta
naśladujące picie zwierzęcia). 

Nagle Indianie zobaczyli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżał
noc, więc musieli rozpalić
małej iskierki i musieli mocno dmuchać
ognisko się rozpaliło (dmuchanie w złączone ręce
Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobilisobie  ucztę 
(mlaskanie i oblizywanie szeroko otwartych ust). 
Po pewnym czasie zrobili si
im się spać (ziewanie), zasnęli (chrapanie). R
Indianie zawołali konie: a
przeciągamy samogłoski). Wsiedli na nie i 
pojechali przez prerię a potem przez most. 
Wrócili do wioski witając się ze swoimi dzieć
żonami. 
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w pewnym momencie ich konie zmęczyły się (parskają) i dają znak, że 
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♥Odlotowe ćwiczenia oddechowe

Puszczanie baniek mydlanych

Popularne
dzieci. Można wykorzystać

baniek mydlanych
odrobine płynu do naczyń

dziecko
oddech: wdech nosem i wydech ustami 
wtedy bańki będą największe, a policzki i 
usta będą prawidłowo pracowały.
 

Kolorowe obrazy 

Kto nie lubi malować w inny niż tradycyjny sposób. Przy użyciu 
rurki (szerokiej lub wąskiej) 
papierze.  Taka forma malowania sprawia, że tworzymy wspaniały, 
nowoczesny obraz, a jednocześnie ćwiczymy oddech.

 
Wyścigi piłeczek wodnych
 
Do dużego pojemnika lejemy letnią wodę. Można
zabarwić na ciekawy kolo
wodnych. Dziecko koloruj
wodne zawody. Kto szybciej przepchnie piłeczkę na druga stronę. 
Warunkiem jest popychanie wydmuchiwanym powietrzem.
 

♥„Deser lodowy” 

Dokładnie wytnij wafelek 
swój ulubiony smakowo 
słomki na wdechu. Smakowitej zabawy :)

 
 
 

Odlotowe ćwiczenia oddechowe 

mydlanych 

Popularne i lubiane ćwiczenie oddechowe dla   
dzieci. Można wykorzystać zestaw do robienia 

baniek mydlanych lub nalać do kubeczka 
odrobine płynu do naczyń oraz poinstruować 

dziecko. Warto zwrócić uwagę na prawidłowy 
oddech: wdech nosem i wydech ustami 
wtedy bańki będą największe, a policzki i 
usta będą prawidłowo pracowały.
 

Kto nie lubi malować w inny niż tradycyjny sposób. Przy użyciu 
rurki (szerokiej lub wąskiej) rozdmuchujemy kolorowe farby na 

Taka forma malowania sprawia, że tworzymy wspaniały, 
nowoczesny obraz, a jednocześnie ćwiczymy oddech.

wodnych 

ika lejemy letnią wodę. Można ją dodatkowo 
zabarwić na ciekawy kolor. Będziemy do tego potrzebować farb 

koloruje piłeczki pingpongowe i urządzamy
wodne zawody. Kto szybciej przepchnie piłeczkę na druga stronę. 
Warunkiem jest popychanie wydmuchiwanym powietrzem.

Dokładnie wytnij wafelek oraz kulki lodów. Następnie skomponuj 
smakowo lód przenosząc kulki na wafelek za pomocą 
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♥Zabawa w „Echo” przed lustrem 

 Rodzic wymawia głoski trwałe: i, y, e, a, o, u, r, m, n, f, w, s, z, ś, 
ź, sz, ż, ch, dziecko jak „echo” je powtarza. Pamiętajmy przy tym, że 
wymawiamy tylko daną głoskę np. „mmmm” bez towarzyszącej jej 
samogłoski „y” czyli nie mówimy „my” tylko „mmm”, „fff”, „www” itd. 
 
♥Gra planszowa „Wizyta u Babci” – utrwalamy głoskę „sz” 

Przygotujmy kostkę do gry, pionki i … ZAGRAJMY! Rodzic, 
będzie doskonałym kompanem zabawy. Dziecko rzuca kostką, liczy 
oczka, przesuwa pionek o właściwą liczbę pól. W zależności od 
możliwości dziecka, może ono powtarzać wyrazy za rodzicem lub 
samodzielnie je odczytać, prawidłowo wypowiadając utrwalaną głoskę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


