
Szanowni Rodzice 

Poniżej przedstawiamy kilka ćwiczeń logopedycznych dla uczniów klas IV-VIII. 
Prosimy o znalezienie chociaż 10 minut każdego dnia na ćwiczenia. Wybierzcie stałą 
porę, aby ćwiczenia były stałym rytuałem dnia.  

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH: 
 

1. Ćwiczenia oddechowe  
https://wordwall.net/pl/resource/7334839/%C4%87wiczenia-oddechowe 

 

2. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych. 
 

 

Źródło: M.Wrześniewska, Chcę poprawnie wymawiać, Abedik-Poznań 1999. 

3.  Ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej wymowy. 

 



 

4. Ćwiczenia przygotowawcze do głoski /r/. 

 

Źródło: M.Wrześniewska, Chcę poprawnie wymawiać, Abedik-Poznań 1999. 

 

5. Wyrazy do powtarzania. 

 

/ś/ 

Sito, siła, silnik, sikawka, sitowie, sikorka, siódemka, siewnik, siódmy, sielanka, siemię, 
siennik, sieczka, siekiera, sierp, sierota, sierpień, siad, siano, siatka, siarka, siodło, ślad, ślub, 
śpiew, ślina, ślimak, świat, świt, śnieg, śliwka, śmiech, śmigło, śmietnik, świnia, świadek. 
Świeca, środa, śruba, śmietana, ślizgawka, śniadanie, święto, śpioch, śpiwór, świetlik, śrut  

 

 



 

/s/ 

Syn, syfon, syrena, sygnał, sylaba, Sylwia, sylwetka, sypialnia, syrop, sympatia, sen, ser, seler, 
serial, sernik, serweta, sekunda, semafor, sekret, sekretarka, seledyn, serdelek, sad, sala, salon, 
sałata, salwa, samochód, samolot, sandały, sanki, saper, sarna, Sabina, samba, sardynka, sok, 
sowa, soda, sopel, sobota, sokół, sąd, sól, sum, sufit, sukienka, suwak, supeł, sumienie, 
surówka, sucharek, sęk, sęp, schody, schab, sklep, skała, skafander, skarb, skuter, skarpety 

/sz/ 

szpak, szkło, szmer, sznur, szpagat, szron, szminka, szpada, szpagat, szpilka, szpinak, szpital, 
szpulka, szkapa, szkiełko, szklanka, szkoła, szklany, szlaban, sztywny, szlafrok, sznurek, 
szpara, szprychy, szprotki, szklarnia, szparagi, sznurówki, szum, szal, szept, szufla, szafa, 
szalik, szampon, szachy, szabla, szelki, szyba, szyja, szyny, szyje, szynka, szura, szarfa, szarpie, 
szary, szereg, szufelka, szuflada, szybuje, szykuje, szoruje, szarotka, szarlotka, szaruga, 
szeroki, szybkowar 

/r/  (powtarzamy gdy głoska /r/  jest wywołana, w innym przypadku postępujemy według 
zaleceń zamieszczonych w zeszycie logopedycznym) 

drabina, dramat, drapacz, dramat, drapacz, drapieżnik, drążek, drewno, drewniaki, dresy, 
dreszcze, drób, dróżka, drut, druh, drużyna, droga, drozd, drobiazg, drobnostka, drożdże, 
dratwa, draka, dragon, dracena, drab, dropsy, drobny, drogi, drogowskaz, drąg, druk, drugi, 
drukarnia, druk, drewniaki, drelich, dreptać, dres 

6. Ćwiczenia dykcji 

https://wordwall.net/pl/resource/1236792/ćwiczenia-dykcji 

 

 

Miłej zabawy! 

 
 

Bogumiła Gulin 
Justyna Zaborowska 

 


