
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI  

– ZESTAW ĆWICZEŃ  
I ZABAW LOGOPEDYCZNYCH  

Grupa wiekowa: 5 - 6 latki 

Temat: „Szymek” 

Data realizacji: 12.04.2021- 16.04.2021 

Cel aktywności logopedycznej:  GŁOSKA [SZ] - utrwalenie głoski SZ 
 rozwijanie uwagi słuchowej 
 rozwijanie małej motoryki 
 usprawnienie narządów artykulacyjnych 

 

INFORMACJA DLA RODZICA Dziś ćwiczymy narządy artykulacyjne i wykonujemy ćwiczenia słuchowe oraz pracę plastyczną. 

INFORMACJA DLA DZIECKA Pamiętaj o poprawnej wymowie głoski  [sz]  Uważnie słuchaj opowiadania pt. „Szymek” 

Życzę powodzenia i miłej zabawy:) 

 

Ćwiczenia słuchowo – 
artykulacyjne połączone 
z instruktażem logopedycznym 
 

Ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne:  Opowiadanie "Szymek" 

Pomoce: lusterko 

Zabawa: Rodzic prosi, by dziecko słuchało bajki i w trakcie naśladowało wykonywane przez rodzica ćwiczenia. 



 Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żył sobie pewien zupełnie normalny chłopiec. Miał na imię Szymek, nie 
lubił mówić. Miał dużo do powiedzenia, ale wstydził się, że wymówi jakieś słowo źle. Nie potrafił bowiem 
wypowiedzieć dźwięku „sz”. Kiedy chciał naśladować szum drzew i wydobywać z siebie donośne „szszszsz” z jego 
ust wydobywał się syk węża: „ssssssss”. Zamiast szafy w pokoju, miał safę, zamiast szalika – salik, 
zamiast szynki na kanapce – synkę. 

Szymek miał dość seplenienia więc postanowił udać się o pomoc do wróżki Lodzi znanej w całym królestwie z 
uczenia ładnej mowy. Wsiadł na swego konika i pojechał (wykonujemy kląskanie). Jechał cały dzień (wykonujemy 
kląskanie). Kiedy się zmęczył, zsiadł z konika i położył się spać. ( naśladujemy chrapanie). Obudził go dziwny 
szmer: szszszszszsz. Po ciemku zaczął się przeciągać (wyciągamy język w stronę nosa). Szmer się powtórzył: 
szszszszsz. Zaciekawiony szedł w kierunku odgłosu (wymawiamy: tup, tup). Zaczynało się już przejaśniać. Za 
płotkiem zobaczył niewielki pagórek. To jakieś zaczarowane miejsce – pomyślał. A my takie zaczarowane miejsce 
znajdziemy w naszej buzi. Zęby są płotkiem (pokazujemy zęby). Dotknijmy je. Za górnymi zębami szukamy w 
buzi pagórka. Jest? No to super. 

Szymek zorientował się ze odgłosy dochodziły z pagórka. Najpierw zaczął pukać(wymawiamy: puk, puk). Czy ktoś 
tam jest? Puk puk. A my pukamy językiem o nasz zaczarowany pagórek ( otwieramy buzię i pukamy). Musimy 
uważać na brodę, żeby się nie ruszała. Pagórek milczał. A my głaszczemy językiem nasz pagórek. Nagle chłopiec 
usłyszał kolejne podejrzane odgłosy: uuuuuuuu (wymawiamy), oooooo (wymawiamy). Z pagórka wyskoczyła 
zielona żabka. „Mam dla ciebie kilka zadań- powiedziała. „jeśli wszystkie wykonasz zaprowadzę cię do wróżki 
Lodzi”. Szymek uradowany poprosił o zadania. 

Zadanie pierwsze- powiedziała żabka – wygląda tak: oblizujemy językiem górne zęby. Super. 

Teraz – dotykamy zęby, każdego po kolei- skaczemy od jednego zęba do drugiego, jak wiewiórka po drzewach. 
Świetnie. 

Kolejne zadanie- oblizujemy górną wargę. Brawo 

Robimy dzióbek- wysuwamy wargi do przodu. 

A teraz na zmianę: dzióbek – uśmiech. Rewelacja 

„Jesteś gotowy, by zobaczyć się z wróżką Lodzią”. 



Szymek był bardzo ciekawy, jak wygląda wróżka. Troszeczkę się denerwował, więc powtórzył zadania, które robił z 
żabką: oblizał górne żeby, dotknął każdego po kolei, oblizał górną wargę, zrobił dzióbek i na zmianę: dzióbek-
uśmiech. Był z siebie bardzo zadowolony, chciał już zobaczyć wróżkę. 

Witaj Szymku – powiedział miła pani w zwiewnej sukni. Mam dla ciebie zadanie: pamiętasz gdzie w twojej buzi 
jest zaczarowany pagórek. Dotknij go teraz językiem. Czujesz go? Niech czubek twojego języka pilnuje tego 
miejsca. Teraz robimy z zębów płotek, a z warg dzióbek. Świetnie. PAMIETAJ, że język jest w górze. Dmuchamy i 
wypowiadamy długie: szszsszsz. Udało się? Super 

Szymek zadowolony z siebie poszedł spać (naśladujemy chrapanie). 

Ty też możesz być z siebie dumny!!!! 

Ćwiczenia słuchowe: Ćwiczenia słuchowe: "Słowa Szymka" 

Pomoce: kartka, kredki 

Zabawa: Zadaniem dziecko jest narysować te przedmioty, które źle wymawiał (szafa, szalik, szynka - dziecko dzieli 
słowa na sylaby, na głoski oraz mówi jaka głoska jest na początku i na końcu) i spróbować podpisać narysowane 
przedmioty. 

Ćwiczenia oddychania  

brzuszno – przeponowego: 

 w pozycji leżącej, jedna ręka na klatce piersiowej, druga na brzuchu, obserwacja zmian w trakcie 
oddychania (ruchy klatki piersiowej przy wdechu i wydechu) 

 naśladowanie różnych rodzajów śmiechu 
 huśtanie (przy wdechu podnosi się, przy wydechu opada) na brzuszku ulubionej zabawki (może być też to 

inny przedmiot) tak aby nie spadła 

Aktywność plastyczna: Praca plastyczna: " Podróż Szymka" 

Pomoce: kartka, kredki 

Zabawa: Zadaniem dziecka jest narysowanie ilustracji do wysłuchanej bajki "Szymek" 

Opracowanie: Nauczyciel – logopeda mgr Jolanta Wężowska 

 


