
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI 

– ZESTAW ĆWICZEŃ  
I ZABAW LOGOPEDYCZNYCH 

Grupa wiekowa: 3 - 4  latki 

Temat: „ Język na defiladzie" 

Data realizacji: 12.04.2021- 16.04.2021 

Cel aktywności 
logopedycznej: 

 Łączenie aktywności słownej z ruchem ciała 
 usprawnienie mięśni języka 
 rozwijanie czynnego słownika dziecka 
 usprawnianie toru oddechowego 

 
INFORMACJA DLA RODZICA Dziś wykonujemy ćwiczenia: mięśni języka, oddechowe, artykulacyjne, słuchowo- ruchowe oraz słownikowe. 

Rodzicu  przed wykonaniem ćwiczenia z świeczką proszę porozmawiaj z dzieckiem na temat bezpieczeństwa 
podczas przebywania w pobliżu świecy.  

INFORMACJA DLA DZIECKA Słuchaj uważnie poleceń RODZICA  Nie dotykaj świeczki ! 
Powodzenia  

 



Ćwiczenia usprawniające 
oddech: 

Ćwiczenia oddechowe: "Wiatr" 

Pomoce: świeczka 

Zabawa: Rodzic podpala świeczkę. Zadaniem dziecka jest dmuchnąć mocno (silny wiatr), żeby świeczka zgasła. 
Następnie prosimy dziecko, aby dmuchało delikatnie i długo (słaby wiaterek), aby płomień świeczki nie zgasł. 
Ćwiczenia powtarzamy kilka razy 

Warunki: realizacja tylko w obecności odpowiedzialnych dorosłych – RODZICÓW. 

Ćwiczenia usprawniające 
język: 

Ćwiczenia język - "Języka na defiladzie" 

Pomoce: lusterko 

Zabawa: Rodzic mówi - język maszeruje jak żołnierz na defiladzie. Prosi, by dziecko obserwowało go jak 
wykonuje ćwiczenia: 

   RAZ -czubek języka na górną wargę, 

DWA - czubek języka do lewego kącika ust, 

TRZY - czubek języka na dolną wargę, 

CZTERY -czubek języka do prawego kącika ust. 

Następnie rodzic liczy, a dziecko wykonuje ćwiczenia. Powtarzamy ćwiczenie kilka razy. Potem zmiana kierunku. 
Na koniec zamiana ról - to dziecko liczy, a rodzic wykonuje ćwiczenia.  

Ćwiczenia artykulacyjne : Ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne: "Rymowanki językowe" 

Pomoce: lusterko 

Zabawa: Rodzic mówi rymowankę i demonstruje ruch. Dziecko naśladuje. 



  Piłka sama podskakuje, język piłkę naśladuje. 
( wyciągamy język do przodu i poruszamy nim w górę i w dół) 

 
Karuzela mknie wokoło. Kręć językiem szybko w koło 
(wyciągamy język do przodu i kręcimy nim wokół ust) 

 
Otwórz buźkę i zamykaj. Tak jak pyszczkiem robi rybka. 

(wysuwamy wargi do przodu zaokrąglając je w kształt litery „o” i poruszamy ustami) 
 

 Dotknij swym językiem nosa, by nie siadła na nim osa. 
(wysuwamy mocno język do przodu i próbujemy jego końcem dotknąć nosa) 

 
 Możesz krówkę naśladować. Wyjąć język i go schować. 

(wyciągamy i chowamy język) 
 

 Choć nie robi się już tego. Język mlaska na całego! 
(naśladujemy odgłosy mlaskania) 

 
 Masz swój język bardzo giętki. Możesz czyścić nim swe zęby. 
(czyścimy językiem zęby od strony wewnętrznej i zewnętrznej) 

 
Chce mamusia dostać buzi. A więc cmoknąć każdy musi. 

(naśladujemy odgłosy cmokania - całuski) 
 

Konik tupie kopytami. My klaskamy językami. 
(„przyklejamy język’ do górnego podniebienia i odrywamy go, swobodnie uderzając nim o podniebienie 

tzw. kląskanie) 
 

 Trąbę piękną ma pan słonik. Język zwija się w rulonik. 



(wewnątrz buzi zwijamy język w rulonik i wysuwamy go przez lekko zaciśnięte usta) 

Ćwiczenia słuchowo- 
ruchowe: 

Ćwiczenia słuchowo-ruchowe: "Drzewa" 
 
Zabawa: Dziecko zamienia się w "drzewo", podnosi ręce do góry - naśladując poruszanie gałęzi, wymawia długie 
szszszsz...- naśladując szum wiatru. Rodzic prowadzi zabawę mówić - głośno  (drzewa szumią głośno), cicho 
(drzewa szumią cicho), odpoczynek (drzewa odpoczywają - spokojne oddychanie nosem). 
 

Ćwiczenia słownikowe: Ćwiczenia słownikowe. 

Zabawa: Rodzic zadaje pytania. dziecko odpowiada: 

- Kogo  lub co naśladował język? (piłka, karuzela, ryba, osa, konik, krówka, mama, trąba, zęby) 

- Podziel słowa na sylaby  np: karuzela, ka- ru-ze-la 

- Jakie czynności naśladował język? (podskakiwanie, kręcenie, mlaskanie, czyszczenie, tupanie, cmokanie, 
zwijanie, siedzenie) 

Opracowanie: Nauczyciel – logopeda - mgr Jolanta Wężowska 

 


