
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 - poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy 
wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy.  
https://view.genial.ly/5ea083426cd2cd0d8d93eca4/presentation-cwiczenia-oddechowe 

Ćwiczenia oddechowo-fonacyjne 

• Wymawianie na jednym wydechu samogłosek: aaaaaa, ooooo, uuuuu, eeeee, iiiii, yyyyy 

• Łączenie po 2 samogłoski: aoaoaoaoao, eoeoeoeoeo, iuiuiuiuiu, uauauauaua 

 

2. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych. 
 
Ćwiczenia języka: 

• wysuwanie języka na zewnątrz jamy ustnej, 

• dotykanie czubkiem języka nosa i podbródka-na przemian, 

• poruszanie językiem na lewo i prawo, dotykając czubkiem języka kącików ust, 

• dotykanie językiem górnych i dolnych zębów z wewnątrz i z zewnątrz; 

Ćwiczenia warg: 

• cofanie kącików ust i obciążanie zębów, a następnie wypinanie warg dom przodu, 

układając je w "dzióbek", 

• podnoszenie i opuszczanie dolnej wargi, 

• parskanie konia, 

• naśladowanie warkotu motoru, 

 

3. Wymów każdy wers po 3 razy: 

kta, kte, kto, kty, ktu 

gda, gde, gdo, gdy, gdu, 

pta, pte, pto, pty, ptu, 



fla, fte, fto, fty, ftu, 

wda, wde, wdo, wdy, wdu 

Źródło: Róża Sobocińska, Materiały dydaktyczne z zajęć. 

4. Wiersze do ćwiczeń artykulacyjnych (powtarzamy ćwiczone głoski według zasad 

zamieszczonych w zeszytach logopedycznych). 

Jesień 

Kiedy mija wrzesień, to wtedy niezmiennie 

Wiatr ze świstem strąca z drzew uschnięte liście. 

Na świecie się robi tak bardzo jesiennie. 

Na świecie się robi złociście i dżdżyście. 

 

I cóż, że ze Szwecji 

Zamówił Szkot u pewnej Szwedki 

Szczególnie tanie a płot sztachetki. 

Gdy przyszła paczka ze sztachetkami, 

Szkot tylko wzruszył ramionami. 

 

W paczce ze Szwecji znalazł nasz Szkot 

Coś, co się nie nadaje płot! 

Czym prędzej więc dzwoni do Szwedki: 

- Szwedko! Chcę reklamować sztachetki! 

Nie chcę twych sztachet z tej przyczyny, 

że to sztachety z trzeszczącej trzciny! 

I dodał jeszcze mimochodem: 

- Toż to szmelc jakiś ze Szwecji rodem. 

 

- No i cóż, że ze Szwecji? – szepcze Szwedka – 

Szałowa jest szwedzka sztachetka! 

Z najlepszej trzciny, spójrz, kolego! 



A że ze Szwecji? I cóż z tego? 

 

- Cóż, że ze Szwecji? – powtórzył Szkot. – 

Jakież mam z trzciny zbudować płot? 

Stryj i szprycha 

Stryj Bonifacy w żółtym berecie 

wybrał się kiedyś w podróż po świecie. 

Wsiadł na swój rower i ruszył żwawo, 

żegnając żonę przed tą wyprawą. 

 

Ujechał może wiorst z czternaście, 

gdy naraz w kole jak coś nie trzaśnie, 

jak coś nie strzeli…I naraz z cicha 

zaczęła w kole terkotać szprycha. 

 

Słysząc, że szprycha w kole terkocze, 

zjechał rowerem stryj na pobocze. 

Wyciągnął klucze i kombinerki, 

szprycha to problem raczej niewielki. 

 

Raz-dwa tę szprychę stryj zreperował, 

narzędzia szybko do torby schował 

i ruszył w dalszą podróż po świecie 

stryj Bonifacy w żółtym berecie. 

 

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

 

 

 



5. Ćwiczenia na wyrazistość mowy. 

Źródło: Elżbieta i Witold Szwajkowscy, „Rymowane ćwiczenia wyrazistości mowy”, Wydawnictwo Harmonia. 



Życzymy udanej zabawy! 
Bogumiła Gulin 

Justyna Zaborowska 
 


