
Każde zajęcia logopedyczne powinny rozpoczynać się ćwiczeniami 

oddechowymi oraz ćwiczeniami narządów artykulacyjnych. Systematyczna praca 

nad sprawnością buzi i języka oraz kształtowanie prawidłowego toru oddechowego 

są podstawą poprawnej wymowy. Poniżej przedstawiam propozycje zabaw, które 

mogą Państwo wykonywać z dziećmi w domu.   

 

 PROPOZYCJE ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH 

1. Puszczanie baniek mydlanych. Podczas zabawy dziecko nabiera powietrze nosem  

i wypuszcza ustami. Aby urozmaicić powyższą czynność można poprosić dziecko  

o wykonanie dodatkowych poleceń:  

 zrobienie jednej, dużej bańki,  

 wydmuchanie dużej ilości małych baniek.   

 

2.  Płomień świeczki. Podczas tej zabawy dziecko powinno być pod opieką rodzica. Możliwe są 

dwa warianty: 

 delikatne i długie dmuchanie na płomień tak, aby lekko się kołysał (należy pilnować, 

aby ogień nie zgasł); 

 mocne i szybkie zdmuchnięcie płomienia.     

 

3. Rękawiczka. Dziecko rysuje na lateksowej rękawiczce dowolny obrazek (może być twarz – 

oczy, nos, buzia). Rodzic przygotowuje kubeczek plastikowy, robi w nim dziurkę i umieszcza 

słomkę. Następnie na kubek zakłada się rękawiczkę. Zadaniem dziecka jest dmuchanie przez 

słomkę i nadmuchanie rękawiczki tak, aby widoczny był na niej narysowany obrazek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Mecz. Należy przygotować prostokątne pudełko, kulkę wykonaną z bibuły lub papieru oraz 

boisko. Dziecko dmuchając na  papierową „piłkę” próbuje umieścić ją w bramce. Po odbyciu 

treningu, dziecko może  zagrać z rodzicem mecz. Wygrywa osoba, która wbije więcej goli.  

 

 

 

 

 

 

 

      

5. Samolot. Dziecko razem z rodzicem wykonuje papierowy samolot (instrukcja obsługi 

znajduje się w następującym linku: https://miastodzieci.pl/zabawy/origami-dla-dzieci-samolot/). 

Gotowy samolot dziecko umieszcza na dłoni i za pomocą dmuchnięcia wprawia go w ruch.       

 

 

 

 

 

 

 

6. Biedronka.  Dziecko rysuje biedronkę lub wykonuje ją z trzech kółek (tak jak na poniższym 

obrazku). Rodzic wycina małe, czarne kółeczka. Dziecko za pomocą słomki (poprzez 

zassanie) podnosi kropki  i umieszcza je na  skrzydełkach biedronki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/origami-dla-dzieci-samolot/


7. Wyścigi. Rodzic razem z dzieckiem tworzy tor wyścigowy. Na starcie umieszcza dwie 

zakrętki. Za pomocą dmuchnięć uczestnicy zabawy przesuwają zakrętki. Wygrywa osoba, 

której nakrętka najszybciej przekroczy linię mety.    

 

8. Wąż. Dziecko razem z rodzicem wykonuje węża z papierowej spirali (tak, jak na poniższym 

zdjęciu). Trzymając za nitkę przymocowaną do głowy węża dziecko wprowadza zwierzę  

w ruch.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Balon. Dziecko nadmuchuje balon - nabiera powietrze nosem i wydycha ustami. Te 

ćwiczenie można wykonać podczas poniższej zabawy:  

 

 dziecko nadmuchuje balon, rodzic mówi wierszyk: „Baloniku nasz malutki, rośnij 

duży okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach. Przebrał miarę no i….” - w tym momencie 

dziecko puszcza balon i próbuje go złapać.    

 

10.  Kula. Dziecko razem z rodzicem wykonuje kulę z papierowych kółek (zgięte na pół koła  

i sklejone ze sobą). Opiekun do dwóch końców przykleja nitki. Dziecko trzymając za sznurki 

dmucha na kulę tak, aby zaczęła się kręcić – im szybciej tym lepiej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOZYCJE ZABAW USPRAWNIAJĄCYCH PRACĘ NARZĄDÓW 

ARTYKULACYJNYCH 

 

1. Pudełko z zadaniami. Rodzic na małych karteczkach spisuje ćwiczenia buzi i języka, 

następnie wrzuca je do pudełka. Dziecko losuje ćwiczenie i wykonuje je przed lustrem 

(każde po 7-8 powtórzeń).  Propozycje ćwiczeń:  

 

 tworzenie ze złączonych warg na przemian uśmiechu - dzióbka;  

 przesyłanie całusków;  

 robienie smutnej, szczęśliwej i zdziwionej miny; 

 wysuwanie zaokrąglanych warg do przodu przy złączonych zębach; 

 naśladowanie konika (kląskanie) przy szeroko otwartej buzi;  

 zakrywanie  szerokim językiem górnej wargi;  

 wypychanie językiem policzków;  

 liczenie czubkiem języka górnych i dolnych zębów (od wewnętrznej strony);  

 naprzemienne dotykanie czubkiem języka pofalowanej góreczki za górnymi zębami,  

a następnie dolnych zębów po wewnętrznej stronie, przy otwartych ustach. 

 

2. Bajka logopedyczna. Rodzic czyta lub opowiada bajkę, natomiast dziecko wykonuje 

ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, umieszczone w tekście. Przykładowa 

bajka:  

 

PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA – „Pranie” 

Pan Języczek postanawia zrobić pranie (robimy „pralkę” – mocno wydymamy 

policzki). Otwiera pralkę (otwieramy szeroko usta) i wkłada do niej brudne ubrania (dotykamy 

językiem na przemian górnej wargi i górnych dziąseł). Zamyka pralkę (zaciskamy mocno 

wargi), wsypuje proszek (wysuwany i chowamy język do buzi nie dotykając warg). I już 

brudne rzeczy się piorą („pierzemy” – wykonujemy językiem kółka w szeroko otwartej buzi). 

Pan Języczek czeka, aż pralka odwiruje pranie („odwirowujemy” – wielokrotnie przyklejamy 

język do podniebienia i odrywamy z głośnym mlaśnięciem). Pan Języczek rozwiesza  

w ogrodzie linkę („rozwieszamy linkę” – kilkakrotnie przesuwamy czubkiem języka od 

jednego kącika ust do drugiego). Strzepuje wyprane rzeczy („strzepujemy” – wykonując 

szybkie ruchy, próbujemy sięgnąć językiem do brody i do nosa) i wiesza je („wieszamy 

pranie” – otwierając szeroko buzię, dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po kolei). 

Dobrze, że wieje wiatr – osuszy mokre pranie (naśladujemy szum wiatru – „szu, szu, szu”). 

Pranie już wyschło i czas je zdjęć („zdejmujemy pranie” – otwierając szeroko buzię, 

dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po kolei). Na koniec pan Języczek prasuje 



czyste ubrania („prasujemy” – przesuwamy językiem po podniebieniu, po górnych i dolnych 

zębach).  

 

ŹRÓDŁO: Anna Tońska – Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”. 

 

3. Gra planszowa z ćwiczeniami. Grę planszową rodzic razem z dzieckiem może wykonać 

samodzielnie lub skorzystać z tych dostępnych w domu (należy jedynie wyznaczyć pola, 

na których dziecko wykonywało będzie ćwiczenia). Poniżej załączone są dwie gry, które  

udostępnione zostały w internecie (do wydruku).   

 

 https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/wiosenna-gimnastyka-buzi-i-

jezyka/?fbclid=IwAR1Cv9Bze8IOTCmX7uitOJKOYpONi2bVlBe7M6ilUtz2zsEr5FELzIm1QSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/pg/logo.cotypowiesz/photos/?ref=page_internal 

https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/wiosenna-gimnastyka-buzi-i-jezyka/?fbclid=IwAR1Cv9Bze8IOTCmX7uitOJKOYpONi2bVlBe7M6ilUtz2zsEr5FELzIm1QSI
https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/wiosenna-gimnastyka-buzi-i-jezyka/?fbclid=IwAR1Cv9Bze8IOTCmX7uitOJKOYpONi2bVlBe7M6ilUtz2zsEr5FELzIm1QSI
https://www.facebook.com/pg/logo.cotypowiesz/photos/?ref=page_internal


 

4. Tabelka. Dziecko wykonuje ćwiczenia znajdujące się w tabelce. Jeżeli prawidłowo 

wykona ćwiczenie - powtórzy je 7-8 razy, stawia pieczątkę lub rysuje obrazek  

w wyznaczonym miejscu.  



5. Poszukiwania. Dziecko rysuje obrazki, pod którymi rodzic zapisuje ćwiczenia buzi  

i języka.  Zadaniem dziecka jest odnalezienie wszystkich schowanych przed nim ilustracji,  

a następnie wykonanie poleceń, znajdujących się na ich odwrocie. Zamiast narysowanych 

obrazków można także wykonać zwierzęta  lub przedmioty z origiami.  

 

 

 

 

 

 

  

Udanej zabawy 

Agata Iwaniak  


