
Szanowni Rodzice 

Poniżej przedstawiamy kolejną część ćwiczeń logopedycznych, które możecie Państwo 

wykonywać z dzieckiem w domu. Ogromne znaczenie ma systematyczność. Prosimy 

poświęcić 10 minut każdego dnia na ćwiczenia.  

 

1. Ćwiczenia artykulacyjne 

a.     „ Burek z podwórka” 

 

W wiejskiej zagrodzie, pies zwany Burkiem 

Skrzętnie zarządza całym podwórkiem. 

Niech Burkiem będzie w buzi języczek, 

Wnet obowiązki jego wyliczę: 

 

Rankiem, gdy tylko ślepia otwiera, 

Już za porządki się zabiera. 

Najpierw wokół swej budy posprząta: 

 Zamiecie ( oblizywanie warg ruchem okrężnym), 

 Zakopie kości do kąta ( wysuwanie i chowanie do jamy ustnej języka ułożonego w łopatkę). 

 Następnie w budzie zrobi sprzątanie ( masowanie czubkiem języka wewnętrznej strony  

                                                                        policzków) 

  I zerknie w miseczkę, co dziś na śniadanie ( kierowanie języka w kąciki warg). 

  Na widok ciepłej kaszy smacznie się oblizuje ( oblizywanie językiem „wąsów „ i  „brody”) 

 Zjada wszystko, bo bardzo mu smakuje ( głośne mlaskanie). 

 Teraz już Burek biegnie zliczyć kurki do kurnika 

 I sprawdzić, czy tej nocy nie było tam liska zbójnika ( liczenie ząbków „kurek”,           

                                                                 poprzez dotykanie każdego zęba czubkiem  

                                                                 języka). 

Są wszystkie, lecz tuż za płotem słychać gąsek gęganie ( gęganie: gę, gę, gę) 

Biegnie Burek na ratunek, dając znak szczekaniem ( szczekanie: au, au, au) 

A tu  już gąsior groźnie sycząc ( syczenie: s…………), 

Broni swego stada. 

Niesfornych łobuziaków ucieka gromada, 

Pufając ze zmęczenia ( nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza) 

Szumiącego lasu dopada ( szumienie sz…………..). 

Teraz Burka czeka nie lada zadanie, 

Musi krówkę wyprowadzić na łąkę, na śniadanie. 

Krowa muczy przyjaźnie ( mu……….) 

Już idą drogą wśród lasu, 

Nagle się przestraszyli 

Okropnego hałasu. 

Spogląda Burek za siebie, z prawej i z lewej strony ( wysuwanie języka i kierowanie go                       

w prawo i w lewo) 

Co widzi? Wóz strażacki pędzi jak szalony. 

i–a, i–a, i–a, słychać już z oddali, 

Co znaczy, że w pobliżu gdzieś się chyba pali. 

Wtem słyszy Burek  gwizd znajomy ( gwizdanie) 

Znajome cmokanie ( cmokanie). 

To jego pan go wzywa, ma nowe zadanie. 



Przeciska się Burek do domu, na skróty, przez dziurę w płocie ( przeciskanie języka przez 

zaciśnięte zęby), 

Gdy nagle wzrok jego skupił się na kocie, 

Który miaucząc groźnie ( miauczenie), na rybki polował, 

Lecz widząc kota, na drzewo się schował. 

Wdzięczne rybki Burkowi całuski ślą spod wody  ( całuski), 

Lecz psina nie ma już czasu, pędzi w stronę zagrody. 

Koń stoi już w zaprzęgu, parska niecierpliwie ( parskanie) 

Pan cmoknął na niego ( cmokanie), ruszyli leniwie. 

Słychać miarowy bieg konia ( kląskanie), Burek biegnie z boku, 

Nie chce być gorszy, pragnie dotrzymać mu kroku. 

I tak dzień cały Burka pracą wypełniony. 

Pod wieczór wraca psina do budy zmęczony, 

Zjada smaczną kolację ( mlaskanie), poprawia posłanie ( wypychanie językiem policzków) 

I już po chwili słychać jego smaczne chrapanie ( chrapanie) 

b. Wersja multimedialna ćwiczeń aparatu artykulacyjnego: 

https://wordwall.net/pl/resource/938995/logopedia/%c4%87wiczenia-artykulacyjne 

 

2. Ćwiczenia oddechowe/rozgrzewka artykulacyjna 

a. 

- otwieranie szeroko ust i oczu na zmianę z zamykaniem (około 4 razy) 

- powtarzanie krótkiego wiersza : 

Siedzi kura w kurniku liczy jaja do szyku: 

(liczymy na wdechu, pamiętając o pozostawienie rezerwy oddechowej) jedno jajo, drugie 

jajo.... 

- udawanie zmęczonego pieska ( język wysunięty z buzi), 

- długie delikatne parskanie (na wybraną melodię, z podkładem muzycznym), 

b. Wersja multimedialna:  

https://wordwall.net/pl/resource/1283919/logopedia-%C4%87wiczenia-oddechowe 

  

3. Zapamiętywanie głosek 

Zapamiętaj pierwszą głoskę w poszczególnych wyrazach. Tylko trzy spośród czterech 

wyrazów w przykładach zaczynają się tą samą głoską. Które? 

 

 sarna, zamek, sosna, supeł 

 znak, cytryna, zegar, zupa, 

 cebula, cegła, dzban, car, 

 dzwon, zebra, zakręt, zamieć 

 ślimak, sopel, ślad, siodło, 

 ziarno, zielen, sikorka, żiemniak, 

 szkoła, szopa, żakiet, szkiełko, 

 żaba, żbik, szopa, rzeka, 

 czapka, dżem, czapla, czajnik 

 ćma, ślimak, ciocia, ciupaga 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/938995/logopedia/%c4%87wiczenia-artykulacyjne
https://wordwall.net/pl/resource/1283919/logopedia-%C4%87wiczenia-oddechowe


4. Powtarzanie wyrazów w tekście „Kto z nasz lepszy?” 

Powtórz wyrazy za dorosłym lub przeczytaj wyrazy wyróżnione w wierszu. Zwróć uwagę na 

wymowę głoski  ż (rz). Możesz nagrać wypowiedź na dyktafon. Wyrazy niepoprawne 

powtórz. To ćwiczenie może być przeprowadzone w postaci konkursu z punktami, jeden 

wyraz  wymówiony to jeden punkt. 

Kto z nasz lepszy? 

 

Żubr, żyrafa, żaba, żmija, żuk, żółw, żbik i żuraw 

ryż żarłocznie spożywali 

z żeberkiem i żurem. 

Żart to, chociaż... 

coś ich przecież naprawdę złączyło. 

Kto uważnie czyta, pewnie wie już, co to było. 

Wyprężyła się żyrafa: 

- Będę waszą panią! 

Mam życzenie objąć władzę, zasługuję na nią. 

Żubr zażądał: 

- To ja raczej chcę tutaj panować! 

A wraz ze mną moja żona najdroższa, żubrowa. 

Żbik się żachnął: 

- Ty za mało jesteś  żwawy, żubrze. 

Więc nie żałuj mi zaszczytu, trudności nie róbże! 

Żółw rzekł z żalem: 

- Bez żenady wciąż mnie pomijacie. 

Żem powolny? Lecz poważny, a nie żaden żaczek! 

- A ja? - żmija zasyczała. - Nie żartujcie ze mną! 

Zważcie, ze mam ząb jak żądło, 

rzecz niezbyt przyjemną... 

Żuraw na to: 

- Żółć mnie dusi, mam w żołądku bóle! 

Ja żegluję po przestworzach: mszę zostać królem! 

A żuk: 

- Rządzić mogę także. Żubrowi, żyrafie 

czy żbikowi wleźć za skórę, ŻŻu-żżu-żżżu, potrafię! 

Żaba rzekła im życzliwie: 

- Królować na pewno 

będę ja, bo w bajce byłam już żabką-królewną... 

 
 

Hanna Łochocka 

 
źródło: Małgorzata Dembińska „Domowe zabawy logopedyczne” 

 

 

 

5. Znajdź pary takich samych obrazków 

 

https://wordwall.net/pl/resource/932076/logopedia/g%c5%82oska-s-w-

nag%c5%82osie 

 

https://wordwall.net/pl/resource/932076/logopedia/g%c5%82oska-s-w-nag%c5%82osie
https://wordwall.net/pl/resource/932076/logopedia/g%c5%82oska-s-w-nag%c5%82osie


 

6. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki: 

 
 



7. Paronimy- są to wyrazy różniące się tylko jedną cechą dystynktywną, która pociąga za sobą 

zmianę znaczenia wyrazu. 

Dopasuj wyrazy do pustych miejsc i przeczytaj na głos zdania. 

 

dom   tom 

 

Ta książka ma tylko jeden................................ 

Mój......................ma dwa piętra. 

 

data   tata 

 

Mój......................ma na imię Andrzej. 

Dzisiejsza...........................to 8.04.2017. 

 

dama   tama 

 

Leonardo da Vinci namalował obraz pt. „.....................z łasiczką”. 

Na rzece przerwała się.......................... 

 

medal   metal 

 

Złoto to........................szlachetny. 

Kamil Stoch zdobył na olimpiadzie złoty.................... 
 

 

źródło: Anna Smoleń „Logosmyk” 

 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy ! 


