
 

 

 

Szanowni Rodzice 

Poniżej przedstawiamy kilka ćwiczeń logopedycznych, które możecie Państwo wykonywać                      
z dzieckiem w domu. Jednocześnie prosimy 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.  

 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH: 
1. Ćwiczenia oddechowe - poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy 
wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy.  
 
Linki do ćwiczeń oddechowych: 
https://www.logotorpeda.com/oddech-relaksacja/cwiczenia-oddechowe-w-domu-labirynty-i-
tunele/ 
https://view.genial.ly/5ea083426cd2cd0d8d93eca4/presentation-cwiczenia-oddechowe 
 
 
2. 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: 
• Wsłuchiwanie się w ciszę - dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i "chwytają" odgłosy   
dochodzące z otoczenia np.: kapanie wody, tykanie zegara, granie radia, szum samochodów. 
• Rozpoznawanie wytworzonych dźwięków najpierw z pomocą wzroku, następnie tylko 

słuchowo (przy zamkniętych oczach) - uderzanie pałeczką w szkło, fajans, żelazo, kamień, 
drewno, toczenie piłki, kasztana, kamyka po podłodze. Dziecko rozpoznaje jaki przedmiot 
wydał dany dźwięk. 
• Rozpoznawanie różnych rzeczy w zamkniętym pudełku przez potrząsanie (groch, kamyki, 

gwoździe, cukier, kasza itp.) 
• Zabawa w kończenie słów - podajemy pierwszą sylabę np. "ko" i pokazujemy korale. Dziecko 

dopowiada tylko brakującą część wyrazu "rale". To samo ćwiczenie wykonujemy bez 
posługiwania się przedmiotem lub ilustracją. Wymawiamy pierwszą sylabę zaś dziecko 
kończy wyraz np. ko-sa, ko-ło, ko-tek, ko-szyk, ko-gut, ko-min ... 

 
 
 
3. Ćwiczenia do wykonania w domu: 
http://www.ppp-tomaszow.pl/page/125/proste-cwiczenia-logopedyczne-do-wykonywania-w-
d.html 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: https://www.facebook.com/mowyniema.profilaktykaiterapialogopedyczna/ 



 
 
 
 
 
 

 
Źródło: https://www.facebook.com/mowyniema.profilaktykaiterapialogopedyczna/ 



 
 
 
 
5. Wiersze do ćwiczeń artykulacyjnych (powtarzamy ćwiczone głoski według zasad 
zamieszczonych w zeszytach logopedycznych). 

Ślimak 
 

Ślimak nie musi do domu się śpieszyć. 
Ślimak potrafi życiem się cieszyć. 

Zamiast w pośpiechu żyć oraz w pędzie, 
Swój dom na grzbiecie zabiera wszędzie. 

 
Lata osa 

 
Lata osa koło nosa, 

Strąk fasoli kosi osa, 
Sarna susłom włoski iska 
Blisko sosny i mrowiska. 

Sokół zasnął w starym swetrze, 
Sowa sączy sok na wietrze. 
Senna pora truskawkowa. – 
Tęskni do niej czasem sowa, 
Kiedy słońce słabo grzeje, 
Listek spada, no i wieje… 

 

Szpak 

Szedł po drodze szpak do szkoły się uczyć, 
i tak sobie śpiewał: szpu- szpu, 

szpa- szpa, 
szpo- szpo, 
szpe- szpe, 
szpi- szpi... 

Taki śmieszny szpak, co uczyć się chciał. 

 
 
 
Źródło: Logopedia, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2018. 

 

 

Przedstawione ćwiczenia są propozycją, nie musicie Państwo wykonywać ich wszystkich 
jednego dnia.  

 

Życzymy udanej zabawy! 
Bogumiła Gulin 

Justyna Zaborowska 
 


