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Propozycja do zajęć logopedycznych dla trzy i czterolatków                       

Zapraszam do zabawy  

Zabawy oddechowe 

 dmuchamy: na bańki, na konfetti, na piórka…. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fv1oCvW31hk 

Ćwiczenia artykulacyjne mają na celu usprawnienie warg, języka, podniebienia miękkiego, 

niezbędnych do prawidłowej wymowy 

„Cielaczki Pysio i Bysio” - Posłuchaj bajki o cielaczkach  i rób to co one.  

Dwa cielaczki, Pysio i Bysio, pasły się na łące. Mocno otwierały pyszczki , aby zjeść jak najwięcej trawy 

(mniam, mniam – głośno mlaskały). Żuły bardzo dokładnie i długo .Źdźbła trawy przyklejały im się do 

podniebienia i policzków, ale cielaczki dokładnie je zlizywały. Po skończonym posiłku oblizywały się , 

zakreślając językiem kółka raz w jedną, raz w drugą stronę. Pysio miał długi język i udało mu się 

dotknąć aż nosa! Bysio przesuwał język raz w prawo, raz w lewo, aby zlizać traw1) z kącików ust. 

Najedzone cielaczki ziewnęły (aaaa), parsknęły (prrr) i zakląskały językiem. Przygotowały się do 

drzemki. Położyły się na łące. Pysio powąchał kwiatki, a Bysio pogłaskał się po brzuszku. Zamknęły 

oczy i zasnęły. Nastała cisza, na łące słychać było tylko bzyczenie much (bzzzz) i ciche chrapanie 

(chrrr, chrrrr) 

Jeśli udało ci się wykonać ćwiczenia to narysuj kwiatki dla Pysia i Bysia 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv1oCvW31hk


 

 

Zabawy rozwijające mowę     „Na łące” 

O których owadach mieszkających na łące opowiadają zagadki? Odgadnij je i wskaż właściwe 

zwierzątko. Naucz się na pamięć zagadki, która ci się najbardziej podoba.  

 

Małe oczka , drobna główka,  

pracowita jest ta ………….…(pszczółka) 

 

Koło ucha, koło nosa,  

leci, bzyczy groźna….(osa) 

 

Leci do nieba po kawałek chleba. 

Leci do słonka, a kto?........(biedronka) 

 

Ponieważ mowa jest umiejętnością wielozmysłową, wymaga kontroli mięśniowej, właściwej 

koordynacji ciała (właściwe użycie warg, ciągła zmiana położenia artykulatorów, sposób połykania i 

oddychania) dlatego tak ważne są zabawy muzyczno ruchowe. Muzyka w naturalny sposób zawiera 

wszystkie dźwiękowe elementy mowy. Wysokość dźwięku, tonacja, rytm, wszystko to kształtuje 

niewerbalne aspekty mowy. Poprzez zabawy muzyczno – ruchowe rozwijamy dodatkowo 

spostrzegawczość i pamięć. Poza tym dzieci bawią się świetnie.  

Pod tym linkiem mamy taką zabawę dla przedszkolaków 

https://www.youtube.com/watch?v=IEea96ob6pI 

i słowa piosenki z pokazywaniem.  

*Przyleciała mucha i zrobiła bzz /x4 

Ja ją buch a ona w fru /x4 

*Przypłynęła rybka i zrobiła plum /x4 

Plum, plum, plum a potem chlup /x4 

* Przyleciał dzięciołek i powiedział stuk /x4 

stuk, stuk, stuk a potem frru /x4 

*Przyszła do mnie kurka i zrobiła ko /x4 

ko, ko, ko ,ko, ko, ko /x4 

* Przyleciał wróbelek i powiedział ćwir/x4 

stuk, stuk, stuk a potem frru/x4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEea96ob6pI

