
DOMOWE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 

GRUPA III 

1. Dwiczenie fonacyjne „Co mówią zwierzaki?”
Wierszyk „Co mówią zwierzaki?” służy do dwiczeo fonacyjnych i słuchowych. Rodzic czyta tekst wiersza,
dziecko ilustruje ruchem, gestem treśd wierszyka i uzupełnia zdania wypowiadając np. „kle, kle, kle”, „kum, kum,
kum”.

Co mówi bocian, gdy żabę zjeśd chce? Kle kle kle  
Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum kum kum  
Co mówi kaczka, gdy jest bardzo zła? Kwa kwa kwa  
Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau miau miau  
Co mówi kura, gdy znosi jajko? Ko ko ko  
Co mówi kogut, gdy budzi w kurniku? Ku ku kukuryku  
Co mówi koza, gdy jeśd jej się chce? Mee mee mee  
Co mówi krowa, gdy brakuje jej tchu? Mu mu mu  
Co mówi wrona, gdy wstaje co dnia? Kra kra kra  
Co mówi piesek, gdy kośd zjeśd by chciał? Hau hau hau  
Co mówi baran, gdy jeśd mu się chce? Bee bee bee  
Co mówi ryba, gdy powiedzied chce? Nic! Przecież ryby nie maja głosu. 

2. Dwiczenia słuchowe – analiza sylabowa
Spójrz na obrazki i wskaż lub zaznacz te, których nazwy rozpoczynają się określoną sylabą. Karta pracy do 
tego dwiczenia znajduje się na kolejnej stronie.

3. Dwiczenia aparatu artykulacyjnego

Krokodyl szeroko otwiera paszczę.  
Spróbuj, tak jak krokodyl szeroko otworzyd usta. 

Małpka ma szerokie wargi.  
Spróbuj tak jak małpka wywinąd wargi 
– wargę górną do góry,
wargę dolną do dołu.

Wkładamy klucz do zamka do zamka 
i zamykamy kłódkę.  
Zaciśnij bardzo mocno wargi. 



Królik przesuwa pyszczek w lewo 
i w prawo.  
Przesuwaj ściągnięte wargi raz  
w lewo, raz w prawo.  

Baloniki są napełnione powietrzem. 
Zaciśnij wargi i napełnij oba policzki 
powietrzem. 

Po listku chodzi biedronka.  
Ma kropki na czerwonych skrzydełkach. 
Pobaw się teraz w malarza  
i namaluj czubkiem języka  
kropki na podniebieniu. 

Dzięcioł stuka dziobem w drzewo.  
„Stukaj” czubkiem języka w podniebienie 
tuż za zębami. 

Słoo jest duży i ma długą trąbę,  
którą potrafi daleko dosięgnąd.  
Ciekawe, czy potrafisz dosięgnąd  
językiem do ostatniego zęba  
na górze po jednej i po drugiej stronie. 



Różnicowanie podobnych sylab 

Wskaż lub zaznacz obrazki, których nazwy rozpoczynają się 
sylabą PA 
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