
PROPOZYCJE 
AKTYWNOŚCI 

– ZESTAW ĆWICZEŃ  
I ZABAW 

LOGOPEDYCZNYCH 

Grupa wiekowa: 3 - 4  latki 

Temat: "Spotkanie z samogłoskami" 

Data realizacji: 29.03.2021- 2.04.2021 

Cel aktywności 
logopedycznej: 

 usprawnienie narządów artykulacyjnych 
 rozwijanie poprawnego toru oddechowego 
 doskonalenie małej motoryki 

 

INFORMACJA DLA RODZICA Dziś wykonujemy ćwiczenia: słuchowe, oddechowe, 
ortofoniczne, słownikowe, artykulacyjne oraz pracę 
plastyczną.  

INFORMACJA DLA DZIECKA Pamiętaj szeroko otwieraj buzię.  
Powodzenia  

 

Ćwiczenia artykulacyjne: "Rodziny samogłosek" 
 
Pomoce: lusterko 

Zabawa: Dziecko powtarza kolejno samogłoski wymawiane 
przez rodzica (a, u, e, o, i, y). RODZIC dzieli głoski na dwie 
rodziny: "uśmiechniętą" - do której należą: e, i, y 
oraz "zdziwioną" - do której należą: o, a, u. Powtarzamy 
samogłoski kilka razy przed lusterkiem. 

Ćwiczenia ortofoniczne: "Kołysanka" 
 
Pomoce: lusterko 

Rodzic prosi, by dziecko słuchało opowiadania i w trakcie 
naśladowało wykonywany przez rodzica gest i wymawianie 
samogłoski. 

Opowiadanie"Kołysnka" 

Dziecko lula swoją ulubioną maskotkę  

(dziecko śpiewa samogłoskę "a" - aaaaaaa....) 

maskotka płacze  



(dziecko naśladuje płacz, wymawiając samogłoskę "e" - 
eeee.....) 

Dziwi się, że mastotka nie chce spać  

(dziecko wymawia głoskę "o" - ooo....). 

Ponownie usypia maskotkę 

 ( dziecko śpiewa samogłoskę "a"-  aaa....) 

Maskotka nadal płacze  

(dziecko wymawia samogłoskę "y" - yyy.....). 

Uspakaja maskotkę 

 ( dziecko śpiewa smogłoskę "a" - aaa....) 

W końcu maskotka zasypia  

( dziecko naśladuje "cicho" wymawiając "ciii" ) 

Ćwiczenia słuchowe: Zabaw logopedyczna "Sprawne uszy" 
 
Zabawa: RODZIC wymawia słowo i prosi dziecko, by 
powiedziało na którym miejscu jest samogłoska. 

Które jest"o" - jajko 

Które jest "u' - kura 

Które jest "i" - pisanka 

Które jest "a" - baranek 

Które jest "e" - zajączek 

Które jest "y"-  koszyczek 

Następnie RODZIC wymawia krótkie słowa np. : osa, las, 
oko, rak, ul, Ala, dom, Ewa, kot, Ula, mak, a dziecko mówi 
jakie usłyszało samogłoski. 

 

Aktywność plastyczna: Praca plastyczna " Sześć jajeczek" 
 
Pomoce: kartka, kredki 

Zabawa: RODZIC mówi wiersz, dziecko słucha. 

 

Wiersz "Sześć jajeczek" 

Sześć jajeczek się spotkało każde coś powiedzieć chciało. 

Głośno głoski wymawiały.  



Usta ładnie układały; A, O, U, E, I, Y. 

A -  roześmianą buzię ma. Śmieje się ha, ha, ha, 

więc powtórzyć możesz też - Haaa, haaa, haaa   

jeśli chcesz? 

O - zdziwioną buźkę ma, wciąż powtarza oooooo 

U - rozmarzoną buzię ma, czasem sobie wręcz zasypia. 

I - uśmiech się wesoło ąż się robi miło wkoło. 

E - wciąż płacze, lamentuje, kto pocieszyć jajko umie. 

Y - jest złe, ojjjj, NIE! Kogo dzisiaj skrzyczeć chce. 

Sześć jajeczek się spotkało. Każde coś powiedzieć chciało. 

Następnie RODZIC zadaje pytania, dziecko odpowiada: 

 czym był wiersz? 

 Ile było jajeczek? 

 Co mówiły jajeczka? 

 Jakie robiły miny? (dziecku  pokazuje miny) 

Na koniec dziecko na kartce rysuje sześć jajeczek. 
Pod każdym jajkiem pisze samogłoskę, którą mówiło 
jajeczko. Potem na każdym jajku rysuje odpowiednia minę. 

Opracowanie: Nauczyciel - logopeda 

mgr Jolanta Wężowska 

 


