
ZESTAW ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH DLA DZIECI 

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

Ćwiczenia oddechowe: 

1. Zabawa oddechowa "Do bramki" 

Dmuchamy przez słomkę na kulkę z papieru/waty/ styropianu  do bramki zbudowanej wcześniej z 

klocków lego. 

2.  Zabawa oddechowa "Tańczący płomień"  

Dmuchanie na płomień świecy z odległości tak, by nie zgasł tylko się poruszał. 

 

 

Ćwiczenia buzi i języka: 

Zagrajcie ze spinnerem, zadaniem dziecka jest wykonać trzy minki 

które wskaże spinner - minki opisane są na kartach pod spinnerem. 

Ćwiczenie wykonajcie kilka razy, każdą minkę "wytrzymajcie" 5 

sekund.  



 





ARTYKULACJA - ĆWICZENIA 

UTRWALANIE GŁOSKI "SZ" W SYLABACH 

1. "Kolorowanka myszka" - pokoloruj myszkę, wypowiedz każdą sylabę, którą kolorujesz - język jest na górze za zębami, usta ułożone  w 

dzióbek.  

2. "Z żabką do celu" - zapiszcie sylaby z głoską "SZ" i jakąkolwiek samogłoską na pustych liściach np: SZA, SZO, SZE, ASZ, OSZ, YSZ, ESZE, ISZA, 

OSZA, ESZY ITP.  Zadaniem dziecka jest za pomocą mazaka poprowadzić linie przecinające na pół listki, ale omijające lilie - wzór jest na kolejnej 

karcie pracy.  





 

 



 

 

 



 

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE LOGICZNE MYŚLENIE 

1. "SUDOKU" - Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w 

pionie i poziomie. 

 



ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ SŁUCHOWĄ 

1. "CO JA MÓWIĘ?" - to z pozoru prosta zabawa słuchowa, potrzebujemy nagród np. kapsli, 

kamyczków, koralików lub jeśli posiadamy w domu klocków d układania Jengi. Wymieniamy dziecku 

trzy wyrazy najlepiej w ogóle ze sobą nie powiązanych np: żaba, naszyjnik, lody. Mówimy wyraźnie i 

powoli - ale nie powtarzamy, zadaniem dziecka jest powtórzyć w tym samym ciągu te trzy wyrazy. 

Jeśli sprawia to trudność polecam zacząć od wyrazów z jednej grupy semantycznej np zwierzęta : kot, 

mrówka, bocian. Za każdy dobrze powtórzony ciąg dziecko otrzymuje nagrodę np. klocek Jengi i może 

układać wieżę - motywacją jest coraz większa wieża.  Warto też skupić się na wyrazach np z ćwiczoną 

głoską "SZ": wieszak, muszelka, szop, szelki, mysz, kosz itp. 

POLECAM TO ĆWICZENIE PONIEWAŻ Z POZORU ŁATWE, A  JEDNAK DUŻO NAD TYM PRACUJEMY :) 

 

ĆWICZENIA KODOWANIA - CZYLI KSZTAŁTUJEMY KREATYWNOŚĆ, MYŚLENIE OPERACYJNE I 

LOGICZNE 

Pomagamy dziecku odczytać instrukcję kolorowania podaną poniżej tabeli - nie pokazujemy 

gotowego wzoru ! :) 



 

 

 



 

 

 



 


