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PROPOZYCJE ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH 

Propozycje ćwiczeń logopedycznych, które możecie Państwo wykonywać z dzieckiem w 

domu. Proszę o znalezienie chociaż 10 minut każdego dnia na ćwiczenia. Wybierzcie stałą 

porę, aby ćwiczenia były stałym rytuałem dnia. Niech będzie to forma zabawy, aby dziecko 

było zainteresowane. Proszę, bądźcie Państwo cierpliwi, gdy coś nie wychodzi, nie 

zniechęcajcie się, a razem będziemy cieszyć się z sukcesu Państwa dziecka. Przedstawione 

ćwiczenia są propozycją, nie należy wykonywać ich wszystkich jednego dnia. 

I. Ćwiczenia oddechowe – poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy 

wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w 

formie zabawy, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, 

chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści i zabawy ruchowe. Podczas zabaw, 

w których prowadzone są ćwiczenia oddechowe, dziecko uczy się prawidłowego sposobu 

operowania oddechem. Innym celem ćwiczeń oddechowych jest ich działanie uspokajające. 

Ćwiczenia te powinny być przeprowadzane w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Przed 

przystąpieniem do ćwiczeń należy się upewnić, iż dziecko nie cierpi na schorzenia górnych 

dróg oddechowych. 

Przykłady ćwiczeń oddechowych: 

1. ćwiczenia przepony – naśladowanie śmiechu różnych ludzi: 

• kobiety: ha-ha-ha 

• mężczyzny: ho-ho-ho 

• chłopca: ha-ha-ha (hałaśliwie) 

• dziewczynki hi-hi-hi (piskliwie) 

2. ćwiczenia wdechu i wydechu – przy wdechu głowa uniesiona, przy wydechu głowę 

opuszczamy. 

3. ćwiczenia poprawnego oddechu z zastosowaniem form zabawowych: 

• dmuchanie na płomień świecy 

• dmuchanie na paski bibuły 

• dmuchanie na kulki z waty 

• dmuchanie na skrawki papieru 

• zdmuchiwanie papierków z gładkiej lub chropowatej powierzchni 

• dmuchanie na zawieszone na nitce krążki lub kulki waty 

• wydmuchiwanie kółek na lustrze 

• dmuchanie w trąbkę, baloniki, gwiazdki, itp. 

• puszczanie baniek mydlanych 

• chłodzenie gorącej zupy na talerzu – dmuchanie ciągłym strumieniem 



• odtajanie zamarzniętej szyby – długie chuchanie 

• wypuszczanie pary przez lokomotywę: ff lub szszsz 

• wypuszczanie powietrza z piłki lub dętki – długie sss 

• dmuchanie wolne na świecę, żeby nie zgasła,  

• mecz piłek pingpongowych na stoliku lub na podłodze (według wcześniej ustalonych 

reguł) Dziecko i rodzic, siedzą przy stoliku, mają za zadanie dmuchanie piłeczki, ale 

w ten sposób, by nie spadła ze stolika. Nie wolno przytrzymywać piłeczki rękoma. 

Wygrywa ten, kogo piłeczka najdłużej pozostanie na stoliku. 

• wykonywanie ćwiczeń oddechowych połączonych z podrzucaniem piłeczki 

• śpiewanie piosenek. 

4. Linki do ciekawych propozycji ćwiczeń oddechowych: 

http://zabawkilundi.pl/blog/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1819490094851120&id=111228717223808

6&d=null&vh=e 

Z ćwiczeń oddechowych proponujemy jeszcze kilka zabaw, których celem jest 

powiększenie pojemności płuc dziecka: 

1. ,,Wąchanie kwiatów” Dziecko stoi lub siedzi z kwiatkiem w ręku (może być kwiat 

wykonany z bibuły wówczas wąchanie odbywa się na niby). Powoli wciąga powietrze 

nosem i równie powoli, aby zapamiętać zapach kwiatu robi wydech ustami. Ćwiczenie 

należy powtórzyć kilkakrotnie. 

2. ,,Wesołe wiatraczki” Dziecko i rodzic dmuchają każdy w swój wiatraczek. Zwycięża 

ten którego wiatraczek dłużej będzie się kręcił. 

3. „Wyścig łódek” Do dwóch misek napełnionych wodą wkładamy łódki wykonane z 

papieru. W zabawie zwycięża ten, którego łódka najszybciej przepłynie jedno 

okrążenie. Przesuwając łódkę dziecko i rodzic używają siły wydychanego powietrza. 

4. ,,Huśtanie ulubionej zabawki” Na brzuszek leżącego płasko na podłodze dziecka 

należy położyć książkę, a na niej ulubioną zabawkę: kotka, pajacyka, misia, itp. W 

czasie wdechu zabawka unosi się do góry, przy wydechu opada. Zarówno wdech, jak i 

wydech muszą być powolne i równomierne z chwilowym zatrzymaniem powietrza, 

aby np. kotek nie spadł z huśtawki.  

5. „Ćwiczenia z unoszeniem rąk” Wdech – unoszenie rąk bokiem do góry, wydech – 

powolne opuszczanie rąk. 

6. „Słoneczko” Dziecko stoi wyprostowane, unosi jak najwyżej ramiona i wykonuje 

głęboki wdech. Następnie zgina kolana, pochyla się luźno do przodu, głośno 

wydmuchuje powietrze z płuc. Ćwiczeniu może towarzyszyć taki np. tekst:  

Słońce wschodzi coraz wyżej (wdech), 

A zachodzi coraz niżej (wydech). 

 

http://zabawkilundi.pl/blog/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1819490094851120&id=1112287172238086&d=null&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1819490094851120&id=1112287172238086&d=null&vh=e


7. ,,Harmonijka” Dziecko stoi w małym rozkroku z rękoma na biodrach. Wykonuje 

skłon w bok, głęboko wciąga powietrze do płuc, drugą stronę tułowia rozciągając jak 

harmonijkę. Następnie wyprostowuje się, wyciskając powietrze z harmonijki. Potem 

wykonuje skłon w drugą stronę, znowu rozciąga harmonijkę i wyprostowując się, 

wydycha powietrze. 

II. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych – mają na celu wypracowanie celowych 

ruchów języka, warg, podniebienia miękkiego. Warunkiem prawidłowego wymawiania 

wszystkich głosek jest m. in. sprawne działanie narządów mowy. Dziecko ćwiczy 

umiejętność wyczuwania określonego ruchu i położenia narządów mownych podczas 

artykulacji danej głoski. Ćwiczenia artykulatorów mają na celu wyrobienie świadomości i 

celowości określonych ruchów. Wymawiając głoski wykonujemy określone ruchy 

artykulatorów, które są inne przy głosce np. „sz” a inne przy głosce „m”. Bywa, że sama 

gimnastyka narządów artykulacyjnych wystarczy do usunięcia prostych zniekształceń 

wypowiedzi. 

Ponieważ mięśnie narządów mowy szybko się męczą, dlatego ćwiczenia powinny być niezbyt 

długie (około 10 minut) z przerwami na odpoczynek. 

Przykłady ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy: 

1. Ćwiczenia usprawniające język: 

• wysuwanie języka do przodu, unoszenie go na górną wargę, opuszczanie do brody 

• kierowanie języka w kąciki ust (w kierunku lewego i prawego ucha) 

• „głaskanie podniebienia” czubkiem języka od górnych zębów do podniebienia 

miękkiego, jama ustna szeroko otwarta 

• oblizywanie warg ruchem okrężnym 

• dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy 

maksymalnym otwarciu ust 

• skrobanie grzbietu języka poprzez przesuwanie go przez zbliżone szczęki 

• zwijanie języka w rulonik 

• kląskanie językiem 

• wysuwanie języka jak najdalej z ust i cofanie w głąb jamy ustnej 

• oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami, 

usta zamknięte 

• mlaskanie czubkiem języka, mlaskanie środkiem języka, przyssanie języka do 

podniebienia przy szeroko otwartych ustach (ssania cukierka). 

2. Ćwiczenia warg: 

• cmokanie, parskanie, gwizdanie 

• masaż warg zębami (górnymi dolnej wargi i odwrotnie) 

• wysuwanie warg w „ryjek” (jak przy „u”), cofanie w „uśmiech” (jak przy „e”), ruchy 

wysuwania i rozchylania warg należy wykonywać naprzemiennie 

• wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo 

• rozciąganie warg, jak przy „i” 

• układanie dolnej wargi na górną i górnej na dolną 

• dmuchanie przez złączone wargi lekko wysunięte do przodu 



• podnoszenie wargami ołówka lub innego przedmiotu 

• nabieranie powietrza pod górną, później pod dolną wargę 

• podtrzymywanie wargami kartki papieru 

• wymawianie spółgłosek: i-u, a następnie a, e, u, i, o, y (należy zachować tę kolejność). 

Powyższe ćwiczenia języka i warg można prowadzić w formie zabawowej, np. 

oblizujemy się, jak kotek po wypiciu mleka, lub miś po zjedzeniu miodu, itp. 

3. Ćwiczenia szczęki dolnej: 

• opuszczanie i unoszenie szczęki (naśladowanie ziewania) 

• przesuwanie dolnej szczęki w lewą a następnie w prawą stronę 

• przy rozchylonych wargach wysuwanie dolnej szczęki do przodu oraz cofanie 

• wykonywanie ruchów żucia 

• chwytanie dolnymi zębami górnej wargi. 

4. Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

• płukanie gardła ciepłą wodą 

• głębokie oddychanie – wdech nosem, wydech ustami 

• oddychanie tylko przez nos lub tylko ustami 

• energiczna wymowa połączeń głoskowych: ku, gu, ko, go, oko, ogo, uchu, ugu, np. 

naśladowanie głosów ptaków 

• chrapanie, naśladowanie kaszlu 

5. Ćwiczenia policzków: 

• nadymanie policzków –„ gruby miś” 

• wciąganie policzków –„ chudy zajączek” 

• naprzemiennie „ gruby miś” –„ chudy zajączek” 

• nabieranie powietrza w usta, przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego 

na zmianę. 

6. „Obiad kotka”  

• kotek je – dziecko układa dłonie w kształcie miseczki, wysuwa język z buzi, wykonuje 

ruchy naśladujące wylizywanie, 

• oblizuje z zadowoleniem górną wargę, potem dolną, następnie górną i dolną 

jednocześnie, w prawą stronę , potem w lewą, 

• po jedzeniu myje ząbki językiem, górne potem dolne, 

• okazuje zadowolenie – mruczy, uśmiechając się ze zwartymi zębami i ustami 

rozciągniętymi na boki. 

7. „Języczek przygotowuje się do balu i sprząta swoje mieszkanko” 

• myje okienko – ruchy okrężne języka po czerwieni warg, 

• wymiata śmieci – czubek języka schowany za dolnymi zębami, wykonanie ruchu 

„wymiatania” zza ząbków, 

• czyści sufit z pajęczyny– przesuwanie czubkiem języka po podniebieniu do tyłu, 



• niecierpliwie biega od okienka do okienka – język dotyka w lewy i prawy kącik ust, 

buzia otwarta; język wysunięty na brodę, 

• i jeszcze raz musi wymieść listki, które wdmuchnął wiatr przez okno – czubek języka 

schowany za dolnymi zębami, wykonanie ruchu „wymiatania” zza ząbków. 

Teraz Języczek może spokojnie czekać na przybycie gości, ponieważ jego domek lśni 

czystością. 

8. „Miś” 

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził się 

wcześnie rano - przeciągnął się i trochę poziewał. Zrobił poranną gimnastykę - kilka 

podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy przy szeroko otwartych ustach), 

troszkę pobiegał (wypychanie językiem policzków). Na śniadanie zjadł słodki miód 

(zlizywanie czubkiem języka z podniebienia np. nutelli, miodu). Potem umył ząbki 

(oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych, a 

następnie otwartych ustach).Wyjrzał przez okno (wysuwanie szerokiego języka na 

zewnątrz jamy ustnej). Zobaczył swoją koleżankę i przesłał jej całuski (cmokanie ustami - 

naśladowanie posyłania całusków). Koleżanka zaprosiła go na spacer. 

9. „Co miś widział na spacerze?”  

węża – wysuwa wąski język, porusza w różnych kierunkach, wybrzmiewanie głoski 

sss... 

samolot – ręce w bok, wybrzmiewanie głoski zzz... 

miś – oblizuje wargi (miś zjadł miód), mruczy mmm... 

rybki – otwiera i zamyka pyszczek (wargi) przy zamkniętych zębach, wypuszcza 

bąbelki powietrza p – p – p - ...  

baloniki – nabieranie powietrza do ust, powietrze uchodzi z balonika fff... 

konika polnego – wybrzmiewanie głoski c – c – c - .... 

10. „Języczek malarzem” 

Języczek postanowił zostać malarzem. Otworzył okno, wyjrzał przez nie i schował się 

(otwieramy szeroko usta, wysuwamy język na brodę i chowamy go). Nie wierzył, że tak 

pięknie świeci słońce. Postanowił malować. Nieśmiało namalował kropeczkę w lewym, 

potem prawym kąciku ust (usta szeroko otwarte). Bardzo mu się podobały, więc namalował 

kropeczkę na górnej potem dolnej wardze (usta szeroko otwarte). Odpoczął chwilkę i 

powtórzył to samo innymi kolorami. Kropeczki były gotowe i nasz malarz zamaszystym 

ruchem malował linie na górnej, potem dolnej wardze (oblizywanie górnej i dolnej wargi). 

Zmienił kolor i podobne linie namalował na górnych i dolnych zębach (oblizywanie górnych 

i dolnych zębów). Przyjrzał się i po namyśle narysował na każdym ząbku jeszcze kropeczkę 

(liczenie górnych, potem dolnych zębów). Wypychając prawy, potem lewy policzek 

namalował kolorowe kółeczka. Po chwili wrócił do linii malując podniebienie ( usta szeroko 

otwarte). Zadowolony ze swej pracy czyścił pędzel (szybkie ruchy języka między 

ściśniętymi wargami). Popatrz uważnie do lustra. Widzisz uśmiechniętą buzię? Wspaniale, 

obrazek gotowy. 

11. „Jak języczek został żeglarzem?” 



Pewnego dnia języczek wybrał się nad jezioro (kląskanie). Zobaczył łódkę, otworzył kłódkę 

(otwieramy usta), wsunął kluczyk (język na brodę) i już gotowe! Wsiadł do łódki 

(kląskanie), chwycił prawe, potem lewe wiosło (ruch wahadłowy języka do kącików ust) i 

jeszcze raz wzmocnił chwyt (powtórzyć ćwiczenie). Wiosłował na zmianę prawym i lewym 

wiosłem (wypychanie prawego i lewego policzka). Zmęczył się, więc chwilę odpoczął. 

Spojrzał w górę (język dotyka górnej wargi), zobaczył długi sznur łabędzi (oblizywanie 

górnej i dolnej wargi). Postanowił policzyć ptaki (liczenie górnych i dolnych zębów). 

Nieco dalej nadciągały ciemne obłoki (oblizywanie podniebienia). Języczek bał się, że 

dopadnie go deszcz. Postanowił wracać. Wiosłował prawym i lewym wiosłem (wypychanie 

prawego i lewego policzka), co chwilę ocierając pot z czoła (dotykanie górnych i dolnych 

dziąseł). Dopiero wtedy zauważył przy łódce silnik. Odłożył wiosła (oblizywanie górnej i 

dolnej wargi) i włączył silnik (brrrrrr) i szczęśliwie dopłynął do brzegu. 

12. „Jak języczek lepił bałwana?” 

Spadł śnieg. Zadowolony języczek postanowił wyjść na spacer. Otworzył drzwi (otwieramy 

usta), wyszedł (język na brodę) i schował się. Ponownie wyjrzał przez okno, gdyż nie 

wierzył własnym oczom, podszedł do drzwi (kląskanie) i wyszedł na spotkanie ze śniegiem. 

Ulepił pierwsza kulę (ruch okrężny języka, oblizywanie warg), odszedł nieco dalej 

(kląskanie) i ulepił troszkę mniejszą kulę (oblizywanie dolnych i górnych zębów), a potem 

jeszcze dwie mniejsze (wypychanie prawego i lewego policzka). Ustawił największą na dole 

(dotykamy dolnej wargi), większą na niej (dotykamy górnej wargi), a dwie małe długo 

mocował na nich (oblizywanie podniebienia, usta szeroko otwarte). Na głowę położył mu 

kapelusz (dotykamy górnych zębów), a na średniej kuli umocował miotłę (dotykamy 

dolnych zębów). Następnie ulepił prawą i lewą rękę (ruch wahadłowy języka),poprawił ręce 

(powtarzamy ćwiczenie). Potem przymocował oczy i buzię (dotykamy górnych i dolnych 

dziąseł), a na koniec guziczki z kamyczków (liczenie górnych i dolnych zębów, usta 

szeroko otwarte). Uśmiechnięty wytrzepał zmoczone rękawice (szybkie ruchy języka 

między ściśniętymi wargami) i podreptał do domu (kląskanie). 

13. „Jak języczek ubierał choinkę?” 

Języczek postanowił ubrać choinkę. Przyniósł ją ze schowka (kląskanie) i postawił na środku 

pokoju. Zadowolony spojrzał w górę, potem w dół (dotykanie górnej, dolnej wargi). 

Obszedł choinkę dookoła (oblizywanie warg, usta szeroko otwarte). Poszukał ozdób 

choinkowych najpierw w prawej, potem w lewej szufladzie (wypychanie prawego, lewego 

policzka). Następnie powiesił łańcuszki z prawej i lewej strony (kierowanie języka do 

kącików ust), poprawił łańcuchy (powtórzenie ćwiczenia). Najwyżej powiesił gwiazdę, a 

najniżej pajacyka (dotykanie górnych i dolnych zębów). Na górnej części choinki 

systematycznie wieszał małe bombki (liczenie górnych zębów), a na dole duże bombki 

(liczenie dolnych zębów). Następnie na górze, potem na dole powiesił łańcuchy 

(oblizywanie górnych i dolnych zębów). Najwięcej czasu zajęło mu zawieszanie 

kolorowych lampek, gdyż było ich 100 (oblizywanie podniebienia). Na koniec podszedł do 

fotela (kląskanie), usiadł i zanucił kolędę (usta szeroko otwarte, la, la, la,). 

14. „Języczek rycerzem” 

Twój język jest dzielnym rycerzem na białym rumaku. Rycerz bardzo się śpieszy, gdyż chce 

jak najszybciej uwolnić księżniczkę zamkniętą w wieży (kląskanie). Nagle rycerz zobaczył 

zamek. Zatrzymał konia (prrrrr) i postanawia pójść dalej pieszo. Musi być bardzo ostrożny, 



żeby nie zobaczyła go wiedźma pilnująca księżniczki. Rozgląda się, więc uważnie dokoła 

(język oblizuje ruchem okrężnym wargi). Nagle zauważył wiedźmę. Szybko chowa się w 

głąb lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). Zrezygnowany postanowił wrócić po konia 

(język przesuwamy po podniebieniu). Ale nie pamięta gdzie go zostawił. Szuka po prawej i 

po lewej stronie (oblizujemy górne i dolne zęby). W tym czasie zapadł zmrok. Rycerz 

pomyślał, że w ciemności wiedźma na pewno go nie zauważy i postanowił wrócić. Przedarł 

się przez gęste krzewy broniące dostępu do wieży (język przeciskamy przez zaciśnięte 

zęby). Spojrzał w górę i w oknie na samym szczycie wieży zobaczył piękną księżniczkę. 

Zaczął się, więc wspinać na górę (dotykamy językiem nosa, usta szeroko otwarte), potem 

wziął księżniczkę w ramiona i zszedł z nią na dół (dotykamy językiem brody, usta szeroko 

otwarte). Nagle zjawił się przed nimi biały rumak, na którego wsiedli i odjechali (kląskanie). 

15. „Języczek chłopcem” 

Język to chłopiec, który przez przypadek został zamknięty w wielkim salonie. Najpierw 

próbuje się z niego wydostać (wypychanie językiem policzków). Chodzi po całym 

pomieszczeniu (przesuwanie językiem po podniebieniu). Sprawdza, czy wszystkie okna nad 

wyjściem są zamknięte (oblizywanie górnej wargi) i czy na dole nie ma jakiegoś sekretnego 

przejścia (oblizywanie dolnej wargi). Nagle chłopiec zauważył, że w salonie stoi fortepian. 

Postanowił na nim zagrać (dotykanie kolejnych górnych i dolnych zębów). W pewnym 

momencie ktoś wszedł do pokoju i otworzył drzwi. Chłopiec szybko wybiegł na zewnątrz i z 

radości zaczął skakać (dotykanie na zmianę górnej i dolnej wargi). Potem zaczął biegać w 

prawo i w lewo (dotykanie kącików ust). Nareszcie był wolny! 

16. „Języczek i wiosna” 

Nadeszła wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dzieci naśladują głosy różnych 

ptaków). Języczek wybrał się do lasu na spotkanie z wiosną. Jechał na koniu (kląskają 

językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany (wymawiają kle,kle). Zatrzymał konia 

na leśnej polanie (prrr). Zsiadł z konia, rozejrzał się dookoła (oblizują wargi ruchem 

okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wietrzyk (wykonują wdechnosem i powolny 

wydech ustami).Było ciepło i przyjemnie (uśmiechają się rozchylającwargi). Języczek 

zobaczył kwitnące kwiaty, nachylił się, powąchał i kichnął (dziecikichająwymawiając 

„aapsik”). W tym momencie zauważył przeciskającego się przez zarośla małego jeżyka 

(przeciskają język między złączonymi zębami). Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na 

konia (hop) i pogalopował do domu (kląskają językiem). 

17. „Kubuś Puchatek pomaga Sowie w porządkach bożonarodzeniowych” 

Rankiem zaczął padać deszcz ze śniegiem (dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na 

podniebieniu). Jest nam zimno, wzdrygamy się i słychać, jak na brzęczą zęby (brr). Mróz 

maluje na szybach malutkiego sowiego okienka piękne wzory (ruszamy ściągniętymi 

wargami, rysując w powietrzu wzory). Czuć, że zbliża się Boże Narodzenie. 

Sowa poprosiła, aby Kubuś poszedł rano do młodego lasu i przyniósł do domu śliczną, bardzo 

wysoką choinkę – aż po czubek drzewa, w którym mieszkała Sowa (pokazujemy, jak 

wysokie jest drzewko –języczkiem próbujemy dotknąć nosa). 

Takie drzewo ma mnóstwo gałęzi – małych i dużych (liczymy gałęzie - dotykamy czubkiem 

języka wszystkich ząbków po kolei, najpierw górnych, a potem dolnych). 



Sowa zaczęła już robić ozdoby na choinkę – łańcuch z kolorowych kółeczek (pokazujemy 

łańcuch –wysuwamy język i robimy nim koło, staramy się nie dotykać warg). Teraz robi 

stożki na końcówki górnych gałązek (na przemian rozciągamy wargi w uśmiechu i 

układamy je w dzióbek). Sowa i Kubuś udekorowali ją różnorakimi ozdobami, zostały im 

cztery bombki. Doszli do wniosku, że należy je zawiesić z tyłu (dotykamy czubkiem języka 

ostatnich zębów górnych i dolnych). 

Teraz Sowa zaprosiła Kubusia do kuchni, aby pomógł robić jej miodowy sernik. Kubuś aż 

oblizał się na samą myśl o przysmaku (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).  

Sowa rozpoczęła czytanie przepisu. 

Najpierw do miski (robimy językiem miskę –przód i boki unosimy tak, aby na środku 

powstało wgłębienie) wsypujemy dwie szklanki mąki i tyle samo cukru (wysuwamy język z 

buzi cztery razy, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, zębach i 

podniebieniu), do tego dodajemy masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, 

przesuwając nim po dolnej wardze, zębach).  

Następnie rozbijamy 4 jajka (otwieramy szeroko buzię i językiem mocno uderzamy cztery 

razy o jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki należy teraz wymieszać 

(obracamy językiem), mocno ucieramy cukier (trzemy językiem po górnych i dolnych 

krawędziach zębów). Teraz Sowa dumna z dzieła wsadziła ciasto do pieca (zamykamy 

dokładnie usta). 

Ciasto się piecze, po izbie unosi się zapach (wdychamy powietrze nosem, przytrzymujemy 

w buzi, nadymamy policzki i wolno wypuszczamy ustami). Kubuś się uśmiecha 

(odsłaniamy zęby w największym uśmiechu – wargi w bok). Czeka na gotowy wypiek.  

Jednak pani Sowa już robi pierogi (lepimy wargami – wyciągamy usta i 

spłaszczamy je, pomagamy paluszkami w przytrzymaniu). Ale coś Kubusiowi nie 

wychodzą te pierogi, powoli zaczęły spadać. Pomóżmy mu układać je na stoliczku 

(nakładamy górną wargę na dolną i odwrotnie). Ale co to? Kubuś nie wytrzymał 

zapachów, w brzuchu mu burczało, szybko wybiegł od Sowy i pobiegł w głąb lasu. Jednak 

zaczął podać deszcz, z drzew kapało. Puchatek ubrał płaszcz, wziął parasol i rozpoczął 

deszczową zabawę z kroplami deszczu. Szedł przed siebie, dmuchając na opadające z 

parasola krople (dmuchamy przez słomkę). Zanim się spostrzegł, ujrzał na drodze małe 

kaczuszki. Zobacz tylko, jakie są zmartwione (robimy smutną minę – kąciki warg opadają 

w dół). Może, jak pomalujesz je na weselsze kolory, to zmienią swoje miny (kolorowanie 3 

kaczuszek). Czy kaczuszki zmieniły swoje miny? Niestety, kaczuszki dalej są smutne. Kubuś 

postanowił zagrać im na szczoteczce do zębów (łapiemy boki języka zębami trzonowymi i 

przesuwamy szczoteczką po wystających częściach języka). Spodobała się ta zabawa 

kaczuszkom. Teraz Kubuś wyjął głęboko schowane rodzynki, które przez pomyłkę zabrał 

Sowie. Zaczął się bawić w „Tik-takowy zegar” (układamy na środku czubka języka 

rodzynka i powolnym ruchem wsuwamy go do buzi i połykamy). Kubusiowi również 

spodobała się ta zabawa, aż gwizdnął ze szczęścia (próbujemy gwizdnąć – rozciągnięcie 

warg-zbliżenie zębów –s-s-s-s). 

18. „Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa, kto mój język zna?” wiersz Ewy Stadtmuller 

Rodzic chwali dziecko za prawidłowe uzupełnianie wiersza. 



 

Jestem mały poliglota,  

Bo rozumiem psa i kota, 

Ptasi język także znam, 

Zaraz udowodnię wam. 

 

Kotek miskę mleka miał. 

Pyszne było – miauknął : miau, miau, miau, miau 

Piesek też by pewnie chciał. 

Szczeka głośno: hau, hau, hau, hau 

Małej myszce ser się śni. 

Piszczy cicho: pi, pi, pi, pi 

Kurka zniosła jajek sto. 

Gdacze o tym: ko, ko, ko, ko 

Kaczka śliczne piórka ma. 

Kwacze dumnie: kwa, kwa, kwa, kwa 

Nad jeziorkiem żabek tłum 

Kumka sobie: kum, kum, kum, kum,  

Jak to dobrze kumie, kumie, 

Że ktoś po żabiemu umie. 

19. „Ptasia rodzina” 

Na przyjęciu u kury (ko,ko,ko) i koguta (kukuryku) zebrała się cała ptasia rodzina. 

Kura (ko,ko,ko) z radością pełniła rolę gospodyni. Witała wszystkich miłym słowem. 

Bocianowi (kle,kle,kle) powiedziała, że ma piękny biało-czarny fraczek. Zwróciła uwagę 

na nowe korale indyk (gul,gul,gul). Pogawędziła z gołąbkami o ich nowym mieszkaniu 

na wieży ratusza. Uśmiechnęła się radośnie do przechodzących przyjaciółek kaczki 

(kwa,kwa,kwa) i gąski (gę,gę,gę) Kiedy pocieszała zmartwionego chorobą synka wróbla 

(ćwir,ćwir,ćwir) przyszedł kogut (kukuryku) z wiadomością, że kolacja gotowa. Kura 

(ko,ko,ko) zaprosiła gości na poczęstunek. Zastanawiała się, dlaczego nie ma wrony 



(kra,kra,kra) i kukułki (ku-ku,ku-ku) W tym momencie otworzyły się drzwi i stanęły w 

nich obie spóźnialskie. Wszystkie ptaki zasiadły do stołu.  

20. „Strażak Staszek” 

Pewnego dnia przy ulicy Szałasowej wybuchł pożar. Pani Szostkowa zadzwoniła do 

straży pożarnej. Strażak Staszek szybko wskoczył do wozu i na sygnale pojechał na 

miejsce pożaru (dziecko wymawia połączenie samogłosek e-o, e-o). Na miejscu 

zobaczył, że płonie dach (układamy dolne zęby na górną wargę) i parter (układamy 

górne zęby na dolną wargę). Rozwinął wąż (tworzy rulonik z języka) i zaczął gasić 

płomienie. Strażak biegał po całym domu, gasząc ogień (przesuwamy czubkiem języka 

po górnych zębach, podniebieniu górnym i dolnych zębach). Nagle zabrakło wody. 

Staszek postanowił gasić ogień piaskiem (wysuwamy i chowamy szeroki i płaski język). 

W końcu ogień zgasł, słychać było tylko syk (wymawiamy długie sss...). Strażak raz 

jeszcze sprawdził wszystkie pomieszczenia w domu (czubkiem języka dotykamy 

podniebienia górnego, górnych zębów, wewnętrznej strony policzków, dolnych 

zębów i dna j. ustnej). Wokół rozległy się oklaski („klaszczemy” uderzając szerokim 

językiem o podniebienie). Strażak Staszek zadowolony z wykonanej pracy (dziecko 

rozciąga usta w szerokim uśmiechu) odjechał wozem strażackim (wykonujemy 

motorek wargami). 

III. Ćwiczenia fonacyjne – mają na celu ustawianie prawidłowej emisji głosu, dziecko ma 

nauczyć się właściwego posługiwania się głosem. Prowadzenie ćwiczeń fonacyjnych znosi 

napięcie mięśni krtani i gardła, co pozwala na zlikwidowanie u dziecka głosu zbyt piskliwego, 

krzykliwego. Do ćwiczeń fonacyjnych zaliczamy też ćwiczenia w wymawianiu samogłosek i 

spółgłosek.  

Ćwiczenia fonacyjne powinny być prowadzone po podstawowych ćwiczeniach oddechowych  

Przykłady ćwiczeń fonacyjnych: 

1. „Wiosna i misie” Dziecko – miś siedzi skulone na podłodze i mocno śpi. Rodzic – 

wiosna podchodzi do dziecka i dotyka jego ramienia. Wówczas miś budzi się ze snu, 

przeciąga się i cicho mruczy (przedłużona wymowa spółgłoski ,,m”), przesuwając 

jednocześnie palcami po wargach i skrzydełkach nosa, wyczuwając ich drgania. Po 

chwili wiosna odchodzi, miś znów zapada w głęboki sen. Ćwiczenie należy powtórzyć 

kilkakrotnie. 

Ćwiczenie to przyczynia się do właściwego ustawienia głosu – głos staje się przyjemny,  

chętnie się go słucha. 

2. „Śpij laleczko” Dziecko kołysze lalkę, śpiewając: aaa. Rodzic mówi, że lalka nie chce 

spać. Wówczas dziecko naśladuje jej płacz: uuu. Rodzic podpowiada, że trzeba dalej 

usypiać lalkę, co dziecko wyraża głosem: aaa. Rodzic stwierdza jednak, że lala dalej 

płacze, uuu – zawodzi dziecko. Rodzic mówi, że przyszedł pajacyk, który dziwi się, że 

lalka płacze, zaś dziecko obrazuje to zdziwienie mówiąc: ooo. Lalka na chwilę 

milknie, po chwili znów płacze: uuu, dziecko ja kołysze: aaa. Rodzic mówi, że płacz 

lalki usłyszał koziołek, który przyszedł i śpiewa jej swoją kołysankę: eee, ale lala 

płacze dalej: uuu, zaś dziecko śpiewa jej: aaa. Rodzic mówi, że w odwiedziny do lalki 



przyszła myszka, która stara się ją uciszyć: iii. Lalka płacze w dalszym ciągu: uuu, 

dziecko śpiewa kołysankę: aaa. Ostatnim gościem lalki jest małpa, która martwi się, 

dlaczego lalka płacze: yyy. Lalka płacze jeszcze chwilę, dziecko kołysze ją: aaa i w 

końcu lalka zasypia. 

IV. Ćwiczenia słuchowe – stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ 

często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju 

słuchu fonematycznego. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy 

dziecka. 

Przykłady ćwiczeń słuchowych dla dzieci młodszych (3 – 4 letnich): 

1. „Co słyszę?” – dziecko nasłuchuje i rozpoznaje odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, 

ulicy, różne sprzęty, pojazdy, zwierzęta. Przykładowa strona z odgłosami: 

http://odgłosy.pl/ 

2. „Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, fajans, metal, kamień, 

drewno itp. Toczenie różnych przedmiotów po podłodze (np. piłki, kasztana, 

kamienia), rozpoznawanie odgłosu przez dziecko. 

3. Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym 

odgłosie – groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp.  

4. Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą 

szklankę, o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie 

wody (z wysokości, z niska), drapanie po szkle, papierze, stole.  

5. Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, ilości 

dźwięków (dużo – mało), głośności (cicho – głośno). 

6. Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika. 

7. „Powtórz, co robię” – dziecko ma zawiązane oczy. Rodzic klaszcze. Zdejmujemy 

dziecku opaskę – dziecko ma pokazać lub powtórzyć samodzielnie realizację 

dźwięków. Następnie: tupiemy, mlaszczemy, gwiżdżemy itp. 

8. „Gra na prostych instrumentach perkusyjnych” – dziecko powinno być zachęcane 

przez rodzica do wystukiwania prostych rytmów lub dowolnej ekspresji wyrażanej 

przy pomocy instrumentu. 

9. Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, 

gęsi itp. Przykładowa strona z odgłosami: https://youtu.be/3oE8dF4HPAE 

10. Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp.  

Przykładowa strona z odgłosami: https://youtu.be/Ahp8oBOvu2M 

11. Rozpoznawanie odgłosów natury: las, wiatr, burza, morze, wodospad. Przykładowa 

strona z odgłosami: https://youtu.be/JwbMnvfN2y8 

12. Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser, 

suszarka, pralka itp. Przykładowa strona z odgłosami: https://youtu.be/Tt_6x_NTCHw 

Przykłady ćwiczeń słuchowych dla dzieci starszych (5 – 6 letnich): 

1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu np. Z ilu wyrazów składa się zdanie: „Mama czyta 

książkę’.(3 wyrazy)Stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, klaszczemy tyle 

razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu. 

2. Dzielenie na sylaby imion dzieci, rzeczy, zwierząt (na początku łatwych). Dziecko 

wyklaskuje sylaby w wyrazach. 

http://odgłosy.pl/
https://youtu.be/3oE8dF4HPAE
https://youtu.be/Ahp8oBOvu2M
https://youtu.be/JwbMnvfN2y8
https://youtu.be/Tt_6x_NTCHw


3. Wyszukiwanie imion dwusylabowych i trzysylabowych.  

4. Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej. 

5. Dzielenie na głoski łatwych, a następnie coraz trudniejszych słów. 

6. „Co to za wyraz?” – rodzic i dziecko naprzemiennie głoskują wyrazy i zgadują np. m 

– a – m – a (mama), b – a – l – o – n (balon) itp. 

7. „Co słyszysz na początku / końcu/ w środku wyrazu?” np. nagłos: kot (k), owoc (o) 

itp., wygłos: rak (k), kos (s) itd., śródgłos: bok (o), rak (a) itp. 

8. Różnicowanie wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską, np.: domek – Tomek, 

góra – kura, biurko – piórko, bije – pije, kasa – kasza, buty – budy. 

9. Ciekawy artykuł pomagający nauczyć dziecko głoskować i dzielić wyrazy na sylaby: 

(https://www.mjakmama24.pl/edukacja/pomoc-w-nauce/gloski-przyklady-aa-RZFj-

caSE-AqfM.html)  

PERCEPCJA WZROKOWA 

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a 

także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Odpowiedni 

poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł 

ortografii, wykonywania zadań arytmetycznych oraz rozwinięcie wszystkich tych 

umiejętności, których wymaga się od niego podczas nauki w szkole. 

Przykłady ćwiczeń percepcji wzrokowej: 

1. Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach pokazywanych bardzo krótko. 

2. Dobieranie części do całości. 

3. Układanie figur według wzoru, z pamięci i bez wzoru. 

4. Układanie figur z patyczków i klocków. 

5. Składanie pociętych figur z papieru (kwadrat, trójkąt, koło, romb) według wzoru. 

6. Składanie pociętych obrazków (bez wzoru). 

7. Uzupełnianie braków na obrazkach.  

8. Dopasowywanie części obrazków do całości. 

9. Kreślenie kształtów graficznych w powietrzu. 

10. Wszelkiego rodzaju układanki, np. puzzle, kolorowe figury geometryczne, domina, 

11. Wyodrębnianie różnic między obrazkami (powiedz, czym różnią się te obrazki) 

12. Rysowanie konturów wg podanego wzoru – dziecko otrzymuje rysunek o słabo 

zaznaczonym konturze, zadaniem dziecka jest pogrubienie istniejącego konturu. 

13. Układanie wzorów z figur geometrycznych. Podajemy dziecku wzór, dziecko 

odtwarza ten wzór. 

14. Kreślenie kształtów graficznych powstałych za pomocą kreski łączącej wyznaczone 

uprzednio punkty. 

15. Wypełnianie konturów – pokrywanie płaszczyzny farbą, kredką. 

16. Uzupełnianie niekompletnych figur – dziecko otrzymuje karton z narysowanymi 

niekompletnymi figurami geometrycznymi, literami oraz wzór tych figur. Zadaniem 

dziecka jest uzupełnienie figur. 

17. Dziecko otrzymuje karton z rysunkami z kompozycjami składającymi się z kilku 

figur. 

18. Dziecko otrzymuje tablice z literami. Przerysowuje je przez kalkę techniczną. 

https://www.mjakmama24.pl/edukacja/pomoc-w-nauce/gloski-przyklady-aa-RZFj-caSE-AqfM.html
https://www.mjakmama24.pl/edukacja/pomoc-w-nauce/gloski-przyklady-aa-RZFj-caSE-AqfM.html


19. Wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie. Dajemy dziecku duży kartonik 

z napisaną literą oraz kilka małych kartoników z różnymi pojedynczo wypisanymi 

literami. Zadaniem dziecka jest znalezienie litery przedstawionej na dużym kartoniku.. 

20. Wyszukiwanie liter i sylab. Dziecko w otrzymanym tekście wyszukuje poznane litery 

i sylaby, zamalowuje je. 

21. Wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście.. dziecko 

otrzymuje na małych kartonikach wyrazy, odszukuje je w podanym tekście 

(zaczynamy od wyrazów jednosylabowych, stopniowo przechodzimy do 

dwusylabowych). 

22. Stosowanie rozsypanek wyrazowych. Dziecko otrzymuje wzór zadania i na 

kartonikach pojedyncze wyrazy. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania wg wzoru z 

rozsypanki. 

23. Sortowanie lub segregowanie obrazków, przedmiotów, figur, liter wg określonych 

cech to ćwiczenie umiejętności ich prawidłowego rozpoznawania, różnicowania i 

wyodrębniania spośród innych i podobnych do siebie. 

24. Identyfikowanie obrazków, symboli, liter z wy korzystaniem loteryjek, kart, 

zestawów, domin. 

25. Szukanie różnic i podobieństw w przedmiotach i na obrazkach. Uzupełnianie 

brakujących elementów przez dołożenie lub dorysowanie. 

26. Składanie wg wzoru: 

• obrazka z części  

• rozsypanki, klocki obrazkowe 

• budowanie wg wzoru z klocków 

• układanie wg wzoru  

• mozaiki, układanki magnetyczne, nawlekanki 

• składanie dużych figur z małych części np. kwadratów, trójkątów. 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA I GRAFOMOTORYCZNA 

Sprawność manualna czyli sprawność rąk pozwala na wykonywanie wielu czynności 

związanych z samoobsługą, zabawą, działalnością artystyczną czy pisaniem. Aby rozwój 

dziecka w tej sferze przebiegał prawidłowo powinno ono mieć możliwość wykonywania 

wielu różnorodnych czynności takich jak: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, zabawy 

paluszkowe. Dzięki umiejętnościom manualnym dziecko rozwija swoją samodzielność, 

poszerza zakres swojego oddziaływania i buduje swoją samoocenę, a także postrzeganie i 

rozumienie świata. 

Ćwiczenia grafomotoryczne – potrzebne są dziecku na każdym etapie jego rozwoju. Dobrze, 

żeby nawet małe dzieci ćwiczyły sprawność ręki. Szczególnie ważne jest to w przypadku 

dzieci przedszkolnych, które zaczynają swoją przygodę z pisaniem (wcześniej rysowaniem), 

prawidłowym chwytaniem kredki, ołówka. Ćwiczenia grafomotoryczne oprócz samej 

umiejętności pisania, trenują i uczą dziecko tzw. małej motoryki, szlifują ruch ręki (precyzję 

tego ruchu) oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej (ręka-oko). Ćwiczenia grafomotoryczne 

uczą też dziecko orientacji w czynnościach manualnych, doskonalą precyzję wykonywania 

pewnych czynności. Dzięki nim, dzieci nabywają sprawności. Do najbardziej popularnych 

ćwiczeń grafomotorycznych należą: szlaczki, labirynty, różnego rodzaju kształty. Poniżej 

prezentujemy linki z przykładowymi ćwiczeniami grafomotorycznymi do druku:  

 



1. Link do ćwiczeń grafomotorycznych:  

2. https://www.mjakmama24.pl/edukacja/edukacja-wczesnoszkolna/cwiczenia-

grafomotoryczne-dla-dzieci-labirynty-dla-dzieci-do-wydruku-aa-x77P-3hVi-

uXYk.html 

3. Szlaczki literopodobne to idealny trening i zabawa oraz doskonalenie umiejętności 

grafomotorycznych dzieci, w tym właściwego uchwytu i nacisku narzędzia, a także 

wyrabianie prezycyzji ruchów ręki, dłoni i nadgarstka potrzebnych podczas pisania. 

Link do samodzielnych ćwiczeń w domu:http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-

dzieci/?fbclid=IwAR3DQyOqUewSEGrB2JaFqtGWP-JLHt9h7z7AAQhXVF3FL4tc-

IjDJVeQFME 

4. Generator szlaczków: https://eduzabawy.com/generatory/generator-

szlaczkow/?fbclid=IwAR1sMFFe-

5YECpzBZjQiUn_7hF0Tb7oby3xzyU1Zum8YyJswg84Uc4oCfEY 

5. Przepisy na masy plastyczne i sensoryczne: https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-

sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR1vNZ-tyT-xmA_w-

E4BLspQ6FB0BFxyipZ0Z94izBvH1ePbz6tp_jxNnxM 

 

Przykłady ćwiczeń rozwijających sprawność manualną i grafomotoryczną: 

1. Układanie z klocków czy koralików różnych przedmiotów np. mebli, samochodów, 

drzew, figur geometrycznych.  

2. Układanie z tasiemki czy sznurka różnych figur geometrycznych.  

3. Ugniatanie kul z bibuły, waty, papieru, plasteliny, gazet.  

4. Ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią różnych powierzchni np. koła, trójkąta, 

kwadratu. 

5. Ugniatanie kulek z bibuły, waty czy papieru a następnie wylepianie kulkami różnych 

powierzchni (prostokąt, koło, kwadrat itp.).  

6. Wałkowanie cienkich wałeczków z plasteliny czy modeliny i obwodzenie nimi 

narysowanych przedmiotów i figur. 

7. Wyklejanie z plasteliny narysowanej postaci ludzkiej (głowa, tułów, ręce, nogi). 

8. Lepienie z plasteliny różnych zwierząt (np. psa, kota, jeża) ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na części składowe (głowa, szyja, tułów, łapy). 

9. Układanie na kartkach papieru z różnych materiałów i elementów kompozycji np. z 

liści, z owoców, z kory, z wełny, ze szmatek itp.  

10. Zabawy w rzucaniu do celu piłek różnej wielkości, obręczy, woreczków. 

11. Stukanie czubkami palców naśladując grę na pianinie, padanie deszczu. 

12. Cięcie papieru wzdłuż linii prostej narysowanej grubym pisakiem.  

13. Cięcie papieru wzdłuż narysowanej grubym pisakiem linii falistych, łamanych, 

kolistych. 

14. Rysowanie dowolnych wzorów palcem i dłonią na tackach z rozsypaną kaszą drobno i 

gruboziarnistą.  

15. Nawlekanie koralików czy guzików na sznurek lub żyłkę. 

16. Przewlekanie sznureczków przez otwory (tzw. wyszywanki bez igły).  

17. Wycinanie nożyczkami różnych obrazków z gazet i czasopism oraz naklejanie ich na 

papier. 

18. Wycinanie nożyczkami po narysowanych liniach (prostych, kolistych, łamanych).  

https://www.mjakmama24.pl/edukacja/edukacja-wczesnoszkolna/cwiczenia-grafomotoryczne-dla-dzieci-labirynty-dla-dzieci-do-wydruku-aa-x77P-3hVi-uXYk.html
https://www.mjakmama24.pl/edukacja/edukacja-wczesnoszkolna/cwiczenia-grafomotoryczne-dla-dzieci-labirynty-dla-dzieci-do-wydruku-aa-x77P-3hVi-uXYk.html
https://www.mjakmama24.pl/edukacja/edukacja-wczesnoszkolna/cwiczenia-grafomotoryczne-dla-dzieci-labirynty-dla-dzieci-do-wydruku-aa-x77P-3hVi-uXYk.html
http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/?fbclid=IwAR3DQyOqUewSEGrB2JaFqtGWP-JLHt9h7z7AAQhXVF3FL4tc-IjDJVeQFME
http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/?fbclid=IwAR3DQyOqUewSEGrB2JaFqtGWP-JLHt9h7z7AAQhXVF3FL4tc-IjDJVeQFME
http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/?fbclid=IwAR3DQyOqUewSEGrB2JaFqtGWP-JLHt9h7z7AAQhXVF3FL4tc-IjDJVeQFME
https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/?fbclid=IwAR1sMFFe-5YECpzBZjQiUn_7hF0Tb7oby3xzyU1Zum8YyJswg84Uc4oCfEY
https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/?fbclid=IwAR1sMFFe-5YECpzBZjQiUn_7hF0Tb7oby3xzyU1Zum8YyJswg84Uc4oCfEY
https://eduzabawy.com/generatory/generator-szlaczkow/?fbclid=IwAR1sMFFe-5YECpzBZjQiUn_7hF0Tb7oby3xzyU1Zum8YyJswg84Uc4oCfEY
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR1vNZ-tyT-xmA_w-E4BLspQ6FB0BFxyipZ0Z94izBvH1ePbz6tp_jxNnxM
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR1vNZ-tyT-xmA_w-E4BLspQ6FB0BFxyipZ0Z94izBvH1ePbz6tp_jxNnxM
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR1vNZ-tyT-xmA_w-E4BLspQ6FB0BFxyipZ0Z94izBvH1ePbz6tp_jxNnxM


19. Zapinanie i odpinanie guzików i zamków błyskawicznych przy ubraniach. 

20. Łączenie kropel lub kresek tworzących najpierw proste, a później coraz bardziej 

skomplikowane wzory. 

21. Uzupełnianie niedokończonych rysunków poprzez dorysowanie np. okna, drzwi lub 

komina w domu, listków na kwiatku, kropek na biedronce.  

22. Kolorowanie różnych książeczek ze zwracaniem uwagi na dokładność przy 

wykonywaniu zadania (nie wychodzenie poza linię rysunku). 

23. Rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter.  

24. Obrysowywanie szablonów różnych figur geometrycznych i kolorowanie ich.  

25. Kopiowanie przez kalkę techniczną różnych konturów i kształtów.  

26. Zamalowywanie małych przestrzeni kredkami np. konturów otrzymanych z 

obrysowania szablonów, konturów stempli obrazkowych, obrazków w książeczkach 

do malowania. 

27. Kreskowanie – wypełnianie rozmaitych konturów małymi kreseczkami stawianymi 

poziomo, pionowo, ukośnie, zawsze przy zachowaniu kierunku od lewej do prawej. 

28. Wypełnianie różnych konturów liniami w kształcie spirali, kłębuszków itp. 

29. Kopiowanie rysunków – wodzenie ołówkiem po wzorze przez kalkę techniczną, a 

potem malowanie w obrębie konturu. 

30. Pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze np. po liniach pojedynczych 

zbliżonych do szlaczków, po konturach obrazków kredką, mazakiem, ołówkiem, 

pędzlem. 

31. Prowadzenie linii między liniami szerzej ustawionymi w stosunku do siebie np. 

wędrówka po labiryncie, między przedmiotami. 

32. Zamalowywanie małych pól wg oznaczeń  np. ukryty obrazek. 

33. Kreślenie form kolistych, falistych i prostych wg wzoru. 

34. Nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemek i sznurków przez różne rzeczy. 

35. Zbieranie drobnych elementów palcami jak pęsetą. 

36. Ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu. 

37. Zwijanie kuleczek z bibuły (zabawa w śnieg lub deszcz) 

38. Lepienie z plasteliny kształtów wymagających wałkowania całą dłonią, a następnie 

palcami wskazującymi. 

39. Naśladowanie ruchów gry na pianinie, chodzenie palcami po blacie. 

40. Odtwarzanie palcami odgłosów padającego deszczu, pisania na maszynie, uderzania 

palcami w bębenek. 

41. Stemplowanie szlaczków, wzorów. 

42. Zabawy ze spinaczem bieliźnianym – chwyt pęsetkowy. 

43. Szycie ściegiem fastrygowym – przekłuwanie papieru igłą z nitką w miejscach 

oznaczonych punktami. 

44. Rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach prostych, ukośnych, 

łamanych i falistych. 

45. Wykonywanie łamanek papierowych z origami (łódka, czapeczka itp.) 

46. Rysowanie szlaczków w liniaturze. 

47. Łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą w celu uzyskania zaplanowanego 

konturu np. domku, samochodu. 

48. Rysowanie dowolne kredkami świecowymi lub ołówkowymi. 

TRENUJEMY PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ 

 



Poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń, metod i technik zapamiętywania, dzieci mogą 

rozwijać pamięć, uwagę i koncentrację oraz wyobraźnię. 

KONCENTRACJA to umiejętność skupienia i utrzymywania uwagi na ściśle określonych 

zadaniach czy zagadnieniach. Umiejętność ta rozwija się stopniowo w toku życia dziecka. 

Dziecko w wieku 2- 4 lat potrafi skupić uwagę na okres 5 - 15 minut, w wieku 5 - 6 lat na 

około 20 - 30 minut, w momencie rozpoczęcia nauki okres ten stopniowo się wydłuża. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Zabawy wprowadzające sekwencje: 

• głuchy telefon (dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało); 

• jedziemy na wycieczkę: zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i 

zabieramy...”. Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie 

zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.  

mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”  

dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot” 

mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę” 

dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd. 

Tę zabawę możemy modyfikować, wprowadzając inny początek, np. „Jesteśmy w sklepie 

i kupujemy...” 

• pokazujemy dziecku sekwencje ruchów, np. ręce na bok, 2 klaśnięcia i prosimy żeby 

dziecko to odtworzyło. 

2. Porównywanie (znajdź różnice) – należy odnaleźć różnice dzielące dwa obrazki. 

Można też bawić się w wyszukiwanie różnic w ciągach cyfr, liter lub słów. 

3. Podaj kolejność - za parawanem układamy w rzędzie kilka przedmiotów, odsłaniamy, 

dziecko przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Ponownie zasłaniamy 

parawan, a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów w kolejności. 

4. Memory - gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same 

obrazki. Najlepiej by obrazki przedstawiały zwierzęta, pojazdy, zabawki, rzeczy 

bliskie dziecku. Najprostsze wersje przeznaczone są już dla 3 latków. Starsze dzieci 

doskonale poradzą sobie z większą ilością obrazków. 

5. Słuchanie odgłosów otoczenia - Dziecko zamyka oczy. Prosimy, aby skoncentrowało 

się na dźwiękach dochodzących z otoczenia. Dajemy mu czas na wsłuchanie się. 

Następnie pytamy, co słyszało, jaki dźwięk przypadł mu do gustu, co go drażniło. Jaki 

jest najbliższy dźwięk, który słyszysz? Jaki jest najgłośniejszy? Jaki najcichszy? Jaki 

najdalszy? 

6. Rysunek na plecach - Dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba rysuje 

mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Dla starszych dzieci mogą to być litery, 

cyfry. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi 

odpowiedzieć na pytanie - czynność powtarzamy. 

7. Gry planszowe - wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę. Gry 

takie jak warcaby czy szachy uczą rozważania różnych opcji rozgrywki, rozwijają 

umiejętność zapamiętywania poszczególnych sytuacji oraz poprawiają zdolność 

logicznego myślenia. 



8. Skojarzenia – gra w skojarzenia rozwija pamięć, koncentrację, spostrzegawczość 

dziecka. Polega na dobieraniu w pary obrazków, które do siebie pasują, lub 

wyszukiwaniu w zbiorze tego obrazka, który nie pasuje do pozostałych. 

Inną wersją gry w skojarzenia może być zabawa polegająca na rzucaniu do siebie piłką, 

gdzie każdy kolejny rzut to wymienienie słowa kojarzącego się z poprzedzającym, np. 

rozpoczynamy od słowa: stół (rzut piłką do dziecka), dziecko odpowiada nam rzutem 

piłką oraz skojarzeniem do słowa stół, np. krzesło itd. (np. kuchnia – lodówka – lody…). 

9. Pytania do ilustracji - pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy by przez 30 sekund 

uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieramy rysunek i prosimy o odpowiedzenie 

na różne pytania dotyczące tego co znajdowało się na obrazku. 

10. Powtórz rytm – wyklaskiwanie, wytupywanie rytmu. Rozwija pamięć słuchową. 

11. Rymowanki – nauka krótkich, rymowanych wierszyków. 

12. Ogólne ćwiczenia na koncentrację, takie jak: rysowanie po śladzie, połącz kropki, 

odwzorowywanie symboli, wycinanki, kolorowanki itp. 

O czym jeszcze należy pamiętać: 

1. Zapewnij dziecku stały harmonogram dnia – pory posiłków, nauki, odpoczynku, snu. 

2. Nie porównuj wyników pracy dziecka z wynikami innych. Zawsze punktem 

odniesienia powinny być poprzednie osiągnięcia danego dziecka. 

3. Słuchaj uważnie - pytaj jak minął dzień, co dobrego i złego się dziś wydarzyło. 

Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem. Reaguj na to, co mówi, aby wiedziało, że 

go słuchasz. Nie udawaj zainteresowania. Jeśli masz dość lub jesteś zajęty, przerwij 

rozmowę. 

4. Bądź uczestnikiem zabawy - aktywny udział dorosłego sprawia, że dziecko bardziej 

angażuje się w zabawę, bawi się chętniej i dłużej. 

5. Ogranicz czas spędzany przed telewizorem – dokonuj selekcji programów - wybieraj 

te, które dostosowane są do wieku i możliwości dziecka (bardzo niekorzystna jest 

sytuacja, gdy od najmłodszych lat dziecko wychowuje się w obecności stale 

włączonego telewizora). Podobnie rzecz ma się z komputerem i grami 

multimedialnymi, które przywołują uwagę mimowolną dziecka, nie wymagając 

wysiłku koncentracji uwagi dowolnej. 

6. Organizuj domowe obowiązki - Dziecko może mieć kłopoty z organizowaniem sobie 

pracy, ale Twój przykład będzie je uczył, jak sobie radzić z chaosem. Używaj 

kalendarza, karteczek samoprzylepnych, rób listy zakupów przed wyjściem. Pokazuj 

mu, że tak jest wygodniej. Z czasem zacznijcie planować jego zajęcia (odrabianie 

lekcji, czas na zabawę i obowiązki). 

7. Podsuwaj dziecku proste zabawki – czym prostsza rzecz tym lepiej. Dziecko używa 

wyobraźni, szuka zastosowań dla danej rzeczy i w ten sposób naturalnie uczy się 

koncentracji uwagi. 

MUZYKOTERAPIA 

Muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe 

umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi 

nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z 

niską koordynacją ruchową. 



     Nadrzędnym celem muzykoterapii jest pomaganie w rozwoju pełnego potencjału 

ludzkiego, a nie rozwijanie muzycznych sprawności. Jest to proces leczenia muzyką. Muzyka 

leczy duszę i namiętności, prowadzi do wyciszania napięć, zaprowadzając w umyśle 

człowieka umiar i harmonię. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija 

zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.  

    Bogactwo form oddziaływań muzyki na organizm człowieka stwarza szerokie możliwości 

stosowania jej w praktyce pedagogicznej.  

 

WSKAZANIA: 

• Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dyslektycy)  

• Dzieci nadpobudliwe, lękowe  

• Z niską koordynacją ruchową, niepełnosprawni ruchowo  

MUZYKOTERAPIĘ WYKORZYSTUJE SIĘ W CELU:  

• Ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć  

• Osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji  

• Nauki odpoczynku i relaksacji  

• Usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych  

• Uwrażliwienia na muzykę i przyrodę  

• Wzmocnienia i ułatwienia rehabilitacji, procesu leczenia  

• Poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i 

sił witalnych 

 

 

PRZYKŁADY ZAJĘĆ  

 

 

ODREAGOWANIE - klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk.  

Cel : zmniejszenie napięcia psychicznego. Ćwiczenia te obniżają lęk i agresję.  

ODREAGOWANIE (muzyka szybka, dynamiczna)  

• przedstawienie się z wyklaskiwaniem swojego imienia i wybór pozycji leżącej, 

stojącej lub siedzącej,  

• naśladowanie chodzenia poprzez przebieranie nogami w miejscu w rytm wygrywany 

przez prowadzącego na instrumencie,  

• wdechy (usta zamknięte) i wydechy (przez usta i nos) z akompaniamentem 

prowadzącego (np. na organkach) lub na tle szybkiej muzyki (można bez muzyki),  

• nazywanie przez dzieci instrumentu trzymanego przez prowadzącego sylabizowanie i 

wyklaskiwanie nazwy instrumentu,  

• naśladowanie biegu,  

• słuchanie i naśladowanie przez dzieci odgłosów natury (ptaki, deszcz, wiatr),  



• wdechy i wydechy przy naśladowaniu pływania. 

 

ZRYTMIZOWANIE - klaskanie, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, 

maszerowanie.  

Cel : pogłębienie "odreagowania" , przy równoczesnym "uporządkowaniu" i 

zintegrowaniu grupy przez wytworzenie poczucia wspólnoty.  

ZRYTMIZOWANIE (muzyka w tempie marszowym)  

• wolne ruszanie barkami i głowami (może być przy akomp. instrumentu),  

• prowadzący dotyka części twarzy a dzieci je nazywają,  

• dzieci łapią się za uszy i poruszają nimi mówiąc "ding-dong",  

• lekko uderzają palcami o palce (prowadzący określa to słowem "cicho"), następnie 

klaszczą (prowadzący określa to słowem "głośno") a na koniec głośno klaszczą i tupią,  

• najpierw głośno wykrzykują swoje imię a potem łapią się za ręce i cicho wymawiają 

imiona,  

• dzieci "idą na stadion" w rytm wygrywanego rytmu, następnie kładą ręce na udach i 

uderzając sylabizują "go-la" (prowadzący przygrywa) a potem swoje imię,  

• wydawanie głośnych okrzyków "hej" z jednoczesnym wyrzucaniem rąk do góry,  

• naśladowanie pociągu dźwiękiem dodając za chwilę uderzanie się po udach 

(prowadzący przygrywa), następnie dzieci wymawiają "łee" (wyrzucanie pary przez 

pociąg),  

• klaskanie w rytm żywej, wesołej muzyki,  

• wdechy z unoszeniem rąk w górę i wydechy z opuszczaniem rąk. 

 

UWRAŻLIWIENIE - samodzielna gra na prostych instrumentach lub wyrażanie ruchem, 

gestem różnych stanów emocjonalnych ilustrowanych przez muzykę.  

Cel : pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie dzieciom ich własnych stanów 

emocjonalnych, uwrażliwienie na dynamikę, tempo, rytm itp.  

• przy wesołej melodii dzieci delikatnie klaszczą i tupią nogami,  

• powtarzanie słów "jedzie pociąg z daleka", śpiewanie i klaskanie,  

• pokazanie przez prowadzącego ruchem piosenki "wlazł kotek" i odgadnięcie przez 

dzieci,  

• powtarzanie słów za prowadzącym i naśladowanie ruchem bez melodii, następnie z 

melodią,  

• maszerowanie w kółeczko w rytm instrumentu,  

• naśladowanie drzew, szumu wiatru, burzy, ptaków (kukanie, stuk dzięcioła itp.) za 

prowadzącym a następnie jednocześnie każdy naśladuje wybrany odgłos natury,  

• spacer "po lesie" z jednoczesnym klaskaniem w rytm instrumentu,  

• prowadzący pokazuje obrazek lasu, mówi o czystym lesie a dzieci spokojnie 

oddychają. 

 

RELAKSACJA - ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej.  

Cel : pogłębienie odprężenia fizycznego i psychicznego.  

RELAKS (muzyka spokojna, łagodna)  



• prowadzący ściszonym głosem opowiada o drodze do lasu z podkładem spokojnej, 

łagodnej muzyki i "podpiera się" obrazkami (występują nazwy kolorów, kwiatów i 

dzieci powtarzają te nazwy) a dzieci naśladują niektóre ruchy natury,  

• dzieci kładą się, oddychają (np. wdychają zapach kwiatów leżąc na kocu), zamykają 

oczy i ruszają ręką do muzyki określając ją jako "wolną, spokojną". 

 

AKTYWIZACJA - łagodna i dynamiczna. łagodna - spokojne ćwiczenia w pozycji leżącej, 

przechodzenie do pozycji stojącej przez siad; dynamiczna - ćwiczenia w tempie (mini 

aerobik).  

     Zwracamy uwagę na stopniowe podnoszenie się z pozycji leżącej. Pamiętamy o 

ćwiczeniach oddechowych. Zakończenie - krótka rozmowa na temat odbytych zajęć. 

AKTYWIZACJA (muzyka w wolnym tempie marszowym)  

• prowadzący mówi o chłodnym wietrze, słońcu i dzieci przeciągają się, ruszają 

ramionami,  

• siadają wygodnie i bez muzyki klaszczą wg swojego uznania a potem poruszają 

rękoma raz delikatnie, raz szybko,  

• po kolei każde dziecko (lub tylko chętni) śpiewa jakąś piosenkę lub mówi wierszyk 

(dzieci, które nie pamiętają żadnego utworu powtarzają za prowadzącym),  

• tupanie i klaskanie w rytm instrumentu,  

• wdechy i wydechy,  

• prowadzący gra lub puszcza znaną melodię i dzieci śpiewają z muzyką swobodna 

rozmowa i pożegnanie okrzykiem "hura", następnie każde dziecko indywidualnie 

żegna się z prowadzącym przy dźwiękach melodii. 

 

 

PO KAŻDYM ĆWICZENIU NALEŻY 

POCHWALIĆ DZIECI/DZIECKO. 

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY! 

 

 

 

 

 

 


