
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI 

– ZESTAW ĆWICZEŃ  
I ZABAW LOGOPEDYCZNYCH 

Grupa wiekowa: 3 - 4  latki 

Temat: „ Śmieszne buziaki" 

Data realizacji: 6.04.2021- 9.04.2021 

Cel aktywności 
logopedycznej: 

 usprawnienie artykulacji  
 usprawnienie mięśni warg i języka 
 rozwijanie logicznego myślenia 

 
INFORMACJA DLA RODZICA Dziś wykonujemy ćwiczenia: mięśni warg, języka, słuchowe, artykulacyjne, lewopółkulowe oraz oddechowe. 

INFORMACJA DLA DZIECKA Słuchaj uważnie poleceń RODZICA  
Powodzenia  

 

Ćwiczenia usprawniające 
wargi: 

Ćwiczenie „Śmieszne buziaki” 

 
Usiądźcie wygodnie naprzeciwko siebie i wysyłacie sobie buziaczki (ściągajcie wargi w dzióbek) i uśmiechy 
(rozciągajcie wargi w szerokim uśmiechu). Powtórzcie tę zabawę kilka razy. Na pewno wprawi was w dobry nastój. 

Ćwiczenie „wesoły dźwig” 



 
Usiądźcie razem przy stole. Postaw przed dzieckiem talerzyk, na którym rozsypiesz kilka małych cukierków (lub 
kulek zbożowych). Zadaniem dziecka będzie chwytanie ich ustami i przenoszenie do twojej dłoni. Usta dziecka 
będą dźwigiem, a twoja dłoń budowlą. 

Ćwiczenia usprawniające 
język: 

Ćwiczenie „najedzony kotek” 
Rodzicu  Twoje dziecko będzie kotkiem, który oblizuje się, bo właśnie wypił pyszne mleko. Kotek jest 
zadowolony, ma pełny brzuszek i dokładnie językiem oblizuje swój pyszczek (najpierw wargę górną a następnie 
dolną). Powtarza tę czynność kilka razy. Oczywiście i tym razem najpierw pokaż dziecku, jak ma to wyglądać. 

Ćwiczenie „wycieraczka samochodowa” 
Rodzicu  Twoje dziecko będzie samochodem a jego usta - szybą w tym samochodzie. Język to wycieraczki. 
Opowiedz dziecku, że właśnie pada deszcz i wycieraczki muszą wycierać szybę raz w lewo, a raz w prawo. W tej 
zabawie język ma poruszać się w kierunku kącików ust (prawego i lewego). 

Ćwiczenia artykulacyjne : „Chorobowe zgadywanki”   
 
Dziś karetką pojedziemy-     ue, ue, ue. 
Może komuś pomożemy-     ua, ua, ua. 
Kto najbardziej chory jest?- eo, eo, eo. 
Mały kotek, duży pies?-       eu, eu, eu. 
Kto Katarek duży ma-          ai, ai, ai. 
A kto kicha tak jak ja-          ae, ae, ae. 
Kogo boli głowa?-               oa, oa, oa. 
Kto się przed lekarzem chowa?- ou, ou, ou. 
Kto lekarstwa nie chce brać?- ie, ie, ie. 
Kto chce w łóżku długo spać?- iu, iu, iu. 
A kto zawsze zdrowy jest,- ye, ye, ye. 
Co dzień chce warzywa jeść- yo, yo, yo. 

Ćwiczenia lewopółkulowe: Dziecko układa według wzoru wcześniej wycięte obrazki. Następnie dziecko głośno i wyraźnie powtarzać za 
rodzicem każde słowo (nazwy obrazków). 
Załącznik nr 1 – „Kontynuacja sekwencji” 



Ćwiczenia oddechowe: Pomóż strażakowi ugasić pożar. Potrzebna będzie rurka od napoju. Dziecko przenosi za pomocą słomki kropelki 
wody wzdłuż węża. 
Załącznik nr 2 – „Strażak” 

Ćwiczenia słownikowe: Rozetnij karty i dopasuj do siebie przeciwieństwa. 
Załącznik nr 3 – „Przeciwieństwa” 

Opracowanie: Nauczyciel – logopeda - mgr Jolanta Wężowska 
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Załącznik nr 3 – „Przeciwieństwa” 

 


