
Ćwiczenia- zabawy oddechowe dla młodszych i starszych dzieci.

•ćwiczenia kształtujące prawidłowy tor oddechowy 
•ćwiczenia zasysania, które wpływają na mięsień okrężny warg, na tylną część języka oraz 
wspomagają koordynację w linii oko – ręka.

Pierwsza grupa zabaw:
Zabawy oddechowe w których wdychamy powietrze nosem wydychamy ustami
•dmuchanie baniek mydlanych,
•zdmuchiwanie świeczek,
•robienie bąbelków w wodzie lub w mleku (używając do tego słomki),
•nadmuchiwanie balona,
• malowanie słomką bez używania pędzla ( na kartce papieru robimy kleks farbą i rozdmuchujemy 
słomką),
•zabawy z piórkiem,kawałkiem papieru itp. wszystkie pomysły są dozwolone.

 Pamiętajcie tylko o: wdech nosem, wydech ustami.

Druga grupa zabaw:
Tutaj potrzebne będą słomki, które mają miejsce zginające się. Dlaczego? Ponieważ, gdy dziecko 
siedzi  przy stoliku na krześle lub na kocu, to zgięcie słomki pomoże w precyzyjniejszym 
wykonaniu zadania. Przykłady ćwiczeń na zasysanie to:
•przenoszenie płatków śniadaniowych – najlepiej okrągłych – z jednego talerzyka  na drugi przy 
użyciu słomki,
•wyścig ze słomką i skrawkiem papieru – wyznaczamy linię startu i mety. Zadanie dziecka polega 
na tym, by podtrzymywać skrawek papieru słomką przez zasysanie,
•przenoszenie gwiazdek, przy użyciu słomki, które spadły z nieba, kropek, które zgubiła biedronka, 
rybek, które wpuszczamy do stawu, itp.( wycinamy z papieru- tak jak potrafimy)
W tych ćwiczeniach fajne jest to, że możemy wymyślać niezliczoną liczbę zadań tematycznych. Co 
jest istotne przy utrwalaniu słownictwa.

Większość tych zabaw dzieci ćwiczyły na zajęciach.(ćwiczenia wykonujemy najlepiej codziennie 
około 5 min.)

Ćwiczenia sprawności artykulatory mowy( buzia, wargi, język) szczególnie dla dzieci młodszych.

Bajka logopedyczna

PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA – „W LESIE” 
W czasie gdy rodzic czyta bajkę, dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory mowy i 
oddech.
 Jest piękny, słoneczny poranek. Pan Języczek postanawia wybrać się na wycieczkę do lasu. Wsiada
do samochodu i odjeżdża (wypowiadamy: „brum, brum”). Nareszcie w lesie. Pan Języczek 
spaceruje wśród wysokich drzew (język dotyka do nosa), liście szeleszczą pod jego stopami 
(wypowiadamy: „szu, szu, szu”). W końcu zaczyna zbierać, a potem zjadać leśne owoce 
(poruszamy buzią, jakbyśmy coś jedli). Oblizuje buzie brudną od jagód (oblizujemy wargi ruchem 
okrężnym). Nagle słyszy pukanie. To dzięcioł stuka w korę drzewa („stukamy” czubkiem języka w 
podniebienie, tuż za zębami). Przez las przebiegają sarny (kląskamy), a za nimi jeleń z wielkimi 
rogami (próbujemy sięgnąć językiem do brody). Spod krzaka wychodzi jeż. Idzie wolno, tupiąc 
(wypowiadamy: „tupu, tupu”) i kręcąc pyszczkiem – szuka pożywienia (wargami ułożonymi w 
„pyszczek” wykonujemy ruchy okrężne). Jeż ma ostre igły („pokazujemy igły jeża” – kilkakrotnie 
wysuwamy długi i wąski język z buzi). O, a tu rosną leśne kwiaty, koniecznie trzeba je powąchać 
(wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami). Po drzewach skaczą z gałęzi na gałąź 



wiewiórki, machając puszystymi ogonkami (dotykamy czubkiem języka każdego górnego zęba, 
zaczynamy od prawej strony). Pan Języczek cieszy się z tak pięknie spędzonego dnia (uśmiecha się 
szeroko). Nagle zaczyna padać deszcz (dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na 
podniebieniu). Pan Języczek musi szybko wracać do domu. Wsiada do samochodu i odjeżdża 
(wypowiadamy: „brum, brum”). 

Pozdrawiam i życzę fajnej zabawy.
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