
Propozycje ćwiczeń logopedycznych na czas kwarantanny i nie tylko 😉 

Z powodu zagrożenia epidemicznego odwołano wszystkie zajęcia edukacyjne 

i terapeutyczne w szkołach i przedszkolach. Może warto ten czas wykorzystać na 

kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych w domu. Oto kilka propozycji ćwiczeń 

oddechowych, motoryki narządów mowy opracowanych na podstawie literatury. 

Ćwiczenia oddechowe  

Rozpoczynamy od ćwiczeń oddechowych, których najważniejszym zadaniem jest 

wydłużenie i wzmocnienie oddechu potrzebnego podczas mówienia: 

 robienie kleksów z farby wodnej: dmuchanie przez słomkę z różną siłą i pod różnym 

kątem - rozdmuchana farba przypomina barwne kwiaty,   

 zabawa z piórkiem – dziecko trzyma w dłoni piórko, następnie dmucha na nie tak, aby 

jak najdłużej unosiło się w powietrzu, 

 dmuchanie na świecę w taki sposób, aby płomień wyginał się, ale nie zgasł, 

 puszczanie baniek mydlanych - mobilizowanie dziecka do wykonania jak największej 

bańki mydlanej, 

 dmuchanie przez słomkę – dziecko stara się dmuchać na swoją dłoń albo na watkę 

umieszczoną na dłoni,  

 zabawa w „Gotowanie wody” - dziecko dmucha przez słomkę zanurzoną w wodzie 

tak, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza na jej powierzchni (może dmuchać długo, 

krótko, słabo, mocno, bardzo mocno itp.), 

 wydmuchiwanie kółek z pary na lustrze,  

 dmuchanie balonów, 

 dmuchanie na wiatraczki, 

 granie na organkach, piszczałce, gwizdanie itp. 

 

Poniżej proponujemy trzy karty pracy: „Lot balonem”,  „Filiżanki cioci Basi” i „Wiatr 

potrzebny od zaraz” z książki K. Szłapy pt. „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia 

oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych”. 

 



 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 
 



Ćwiczenia motoryki narządów mowy 
 

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest sprawne działanie 

narządów artykulacyjnych. Celem ćwiczeń jest usprawnianie języka, warg, podniebienia 

miękkiego oraz żuchwy, a także opanowanie przez dzieci umiejętności świadomego 

kierowania ruchem narządów artykulacyjnych. Oto kilka przykładów: 

 wysuwanie warg do przodu i cmokanie – wysyłanie całusów,  

 układanie dolnej wargi na górną i górnej na dolną, 

 „głodne rybki” - powoli otwieramy i zamykamy wargi tworząc koło, jakby mówiły 

„po”.  

 wysuwanie warg do przodu i robienie ryjka świnki, 

 utrzymywanie ołówka na górnej wardze, 

 „deszcz” - schwytanie wargami kropli deszczu – dziecko unosi głowę, a wargi 

„chwytają” krople,  

 półuśmiech – odciąganie na przemian kącików ust raz w prawo, raz w lewo, 

 naprzemienne wysuwanie i chowanie języka,  

 sięganie językiem do nosa, brody i uszu, 

 „pyszny cukierek” – dziecko wypycha raz jeden policzek ostrym czubkiem języka, 

udając, że trzyma w buzi landrynkę, można sprawdzić twardość „ cukierka” dotykając 

policzek palcem,  

 „zmęczony piesek” – dziecko naśladuje pieska, który głośno oddycha i język ma 

mocno wysunięty na brodę.   

 „żywe lusterko” – dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który wykonuje wymyśloną 

przez siebie minę. Dziecko naśladuje  rodzica, a następnie następuje zmiana ról. 
 

Poniżej proponujemy następujące karty pracy: „Sowy”,  „Na pomoc księżniczce”, „Pan 

język na spacerze” i „Ulubione lody” z książki K. Szłapy pt. „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, 

chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych”. 

 
 



 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 



Ćwiczenia słuchowe 

Prawidłowe słyszenie jest niezbędne nie tylko do opanowania języka, ale również do 

sprawnego uczenia się nowych głosek i ich odróżniania, co będzie potrzebne dziecku podczas 

nauki czytania i pisania. Poniżej proponujemy zagadki z książki B. Dawczak i I. Spychy pt. 

„Miks ciszków, syczków, szumków”. 

 

 



Ćwiczenia rozwijające słownictwo 

Podczas poszukiwania przedmiotów na poniższym obrazku zachęcamy nie tylko do 

ich nazywania, ale podjęcia próby budowania zdań i opowiadania. Poniżej wykorzystano 

kartę pracy z książki B. Dawczak, I. Spychy pt. „Miks ciszków, syczków, szumków”. 

 



Logopedyczna gra planszowa 

Dzieci bardzo lubią gry planszowe, dlatego w terapii zaburzeń mowy logopedzi często 

po nie sięgają. Poniżej proponujemy grę z książki B. Dawczak i I. Spychy, „Miks ciszków, 

syczków, szumków” i  życzymy udanej zabawy. 

 



Motoryka duża a mowa 

Na koniec zachęcamy do gimnastyki, gdyż ona również przyczynia się do sprawnego 

mówienia. Przy okazji uczymy się na pamięć rytmicznej wyliczanki, która pochodzi 

z cytowanej już książki B. Dawczak, I. Spychy pt.  „Miks ciszków, syczków, szumków”. 
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