
Spotkanie z logopedą  

 

„Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, co pomyśli głowa”                                                                                                                        
                                              Juliusz Słowacki 
 

Mowa jest podstawowym sposobem 

porozumiewania się ludzi. Dlatego tak ważne 

jest, aby każdy sprawnie posługiwał się 

językiem, żeby był zrozumiany i rozumiał 

innych, żeby mógł wyrażać własne myśli, 

emocje i potrzeby. 

Okres przedszkolny to czas 

intensywnego rozwoju mowy dziecka. Rola 

rodziny jest tu niezastąpiona, ponieważ  

rodzice są najważniejszymi osobami w życiu 

małego dziecka oraz jego pierwszymi 

„nauczycielami”. Dlatego warto świadomie 

organizować sytuacje służące stymulowaniu i 

rozwijaniu mowy przedszkolaka. 

 

Poniżej propozycje ćwiczeń logopedycznych: 

Ćwiczenia oddechowe: 

 robienie baniek mydlanych, 

 dmuchanie na gorąca zupę, 

 dmuchanie na płomień świecy – tak by 

drżał, lecz nie zgasł, 

 dmuchanie przez słomkę na skrawki 

papierków, waciki, 

 dmuchanie na piłeczkę pingpongową, 

wiatraczki, chusteczkę… 

 przenoszenie za pomocą słomki (na 

wdechu) skrawków papieru, 

 nadmuchiwanie baloników. 

 

      
 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: 

języka, warg, podniebienia, żuchwy: 

 wysuwanie i chowanie języka (wąski i 

szeroki język), 

 zasłanianie językiem górnej i dolnej wargi, 

 oblizywanie warg, zębów przy otwartych i 

zamkniętych ustach, 

 wypychanie językiem policzków i warg, 

 poruszanie językiem się po podniebieniu 

(ruchy poprzeczne, wzdłuż, koliste), 

 dotykanie językiem do nosa, 

 dotykanie językiem poszczególnych zębów, 

 stukanie językiem w podniebienie, 

 kląskanie, 

 łyżeczka,  

 rulonik, 

 zaciskanie warg,  

 chowanie warg pod druga wargą lub 

zębami, 

 rozciąganie ust (uśmiech z zamkniętymi, z 

rozchylonymi ustami), 

 ściąganie ust (robienie dzióbka), 

 usta w podkowę, 

 wypychanie policzków oraz przestrzeni 

miedzy zębami a dziąsłami powietrzem,  

 wypuszczanie powietrza z wypełnionych 

policzków powoli, szybko (pękł balonik) 

 przytrzymywanie słomki górną wargą 

(wąsy), 

 cmokanie, 

 udawany kaszel, kichanie, chrapanie, 

 mruczenie, 

 otwieranie i zamykanie buzi, 

 poruszanie dolną szczęką w górę i w dół 

przy zamkniętych ustach (przeżuwanie 

trawy przez krowę). 

Ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne, 

głosowe: 

 długie (na jednym wydechu) wymawianie 

samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y, 

spółgłosek: m, s, z, sz, rz,  

 kilkakrotne powtarzanie tej samej 

samogłoski (a - a - a). 

 długie wymawianie samogłosek ustnych ze 

zmianą natężenia głosu, 

 powtarzanie sylab i logotomów (ma, mo, 

me, mu, am, om, em, um, omo, eme……. ), 

 naśladowanie śmiechu; cha-cha, che-che, 

chi-chi, ho-ho, (Mikołaj),  hu-hu (sowa) 

 naśladowanie odgłosów wydawanych przez 

zwierzęta, 

 naśladowanie dźwięków instrumentów, 

 naśladowanie dźwięków pojazdów,  

 np. pociągu – czu, czu.. 

 naśladowanie dźwięków otoczenia,  

 np. wiatru – sz…… 

 naśladowanie sygnałów pojazdów 

alarmowych: karetek pogotowia, policji, 

straży pożarnej (e-o-e-o, i-u-i-u). 
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