
DOMOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 

GRUPA II 

1. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
WARIANT A
Do dwiczeo buzi i języka może posłużyd zamieszczony na kolejnej stronie szablon gry planszowej, pionki
i kostka do gry. W grze kółeczkami zaznaczone zostały miejsca, które oznaczają, że należy wykonad
zapisane dwiczenia buzi i języka.
WARIANT B
W drugiej wersji zadaniem dziecka jest poprowadzenie paluszkiem helikoptera do pola, na którym znajduje
się puchar. Po pokonaniu drogi dziecko wykonuje kolejne dwiczenia buzi i języka, demonstrowane przez
dorosłego.

2. Zabawa paluszkowa do tekstu wierszyka „Domowe porządki”
Za pierwszym razem dorosły mówi wierszyk, ilustrując go ruchem. Gdy wypowiada rymowankę ponownie,
dziecko naśladuje jego ruchy.

1. 
2. 
3. 
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„Domowe porządki 
Maciek myje talerze, 
Michał serwetki pierze, 
pranie wiesza Beata, 
Marcin podłogę zamiata, 
Marysia wyciera kurz. 
Ja nic nie robię – i już! 

1. Dziecko wykonuje koliste ruchy zamkniętą dłonią, udając, że myje talerz – drugą, otwartą dłoo.
2. Dziecko pociera jedną pięścią o drugą.
3. Unosi nad głowę obie ręce i wykonuje nimi ruchy jak podczas wieszania prania.
4. Udaje, że trzyma miotłę obiema rękami i zamaszyście zamiata.
5. Udaje, że ściera szmatką kurz.
6. Zaplata ręce na piersiach.       M. Barańska, Paluszkami tak i siak

3. Zagadki – jakie to zwierzę?
Dorosły czyta tekst zagadek, zadaniem dziecka jest podanie rozwiązania zagadek.

Chod nie szyje nic, jak 
wiecie, pełno igieł ma na 
grzbiecie! 

Co to za zwierzę, może 
zgadniecie, ma torbę, w 
której nosi swe dzieci? 

Ciągle pod wąsem 
mruczy i mruczy, jakby 
na pamięd czegoś się 
nauczył. 

Chod się zielonej trawy 
naje, to jednak białe 
mleko daje. 

Dumna mina, bujna 
grzywa, ogon groźnie 
mu się kiwa. W strachu 
lecą liście z drzew, bo 
zaryczał groźny… 

Wszędzie on trąbę ze 
sobą nosi, ale o granie 
nikt go nie prosi. 

J. Stec, Zagadki dla najmłodszych

Zadanie z odgadywaniem zagadek znajduje się również pod adresem: 
https://wordwall.net/play/2804/331/688 
Dziecko słucha tekstów zagadek, a następnie wskazuje obrazki – kolejne ich rozwiązania. 

https://wordwall.net/play/2804/331/688
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● kląskaj jak konik, a następnie na zmianę napełniaj policzki powietrzem i wciągaj policzki

do wewnątrz buzi

● „policz” językiem  wszystkie ząbki na górze, rozpoczynając od ostatniego zęba po jednej

lub po drugiej stronie, a teraz dotykaj językiem na zmianę raz ostatniego górnego zęba
po jednej, raz po drugiej stronie

● wysuo lekko język do przodu, a następnie schowaj go w buzi, tak aby zamienił się w

kuleczkę, a teraz wypychaj na zmianę: raz jeden, raz drugi policzek, górną i dolną wargę

● przesyłaj buziaczki w stronę jednego i drugiego ucha, tak aby poruszały się usta, ale

głowa pozostała nieruchoma, a teraz na zmianą: przesyłaj buziaczki, zrób „ryjek świnki”
i otwórz szeroko usta jak przy ziewaniu
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