
Ćwiczenia oddechowe- przenoszenie drobnych obrazków za pomocą słomki. 

 

 Kilka pomysłów na wykonanie prostych pomocy do ćwiczeń oddechowych polegających na 

przenoszeniu drobnych obrazków za pomocą słomki. Do tego propozycje dodatkowych ćwiczeń, 

które można wykonać z wykorzystaniem zaproponowanych pomocy. 

Do podanych ćwiczeń można wykorzystać słomki różnej długości oraz grubości. Im krótsza i grubsza 

słomka tym łatwiej wykonać zadanie. W miarę nabywania wprawy w przenoszeniu obrazków 

możemy dziecku zaproponować cieńszą i dłuższą słomkę. 

1. Biedronka 

 Zadaniem dziecka jest sprawiedliwe rozłożenie kropek na skrzydełkach biedronki. 

Stosuję je na rozgrzewkę przy ćwiczeniu pionizacji języka. Po ułożeniu kropek proszę dziecko by 

zdjęło je ze skrzydełek i tyle razy uniosło język do góry na wałek dziąsłowy, ile jest kropek. 

  
żródło: www.domolog.pl 

 2. Księżycowa noc 

To zadanie stosuję w czasie zajęć mających na celu wywołanie głoski [c] czyli pierwszych ćwiczeniach 

z głoską [c] w wygłosie. Po przeniesieniu gwiazdek na kartkę za pomocą słomki, proszę o zdjęcie ich i 

wymawianie sylab [ac, oc, ec, uc, yc, ic, ęc, ąc]. 

  

źródło: www.domolog.pl 

 

 

 



BINGO- głoska [rz/ż] 

 

Weź dwie kostki do gry w różnych kolorach. Pokoloruj obrazki z liczbami oczek w pionie na jeden 

kolor (zgodny z jedną kostką), w poziomie na drugi (zgodny z drugą kostką). 

Rzuć kostkami i zaznacz właściwy obrazek. Wygrywa ten, kto pierwszy będzie miał pokolorowane 

wszystkie obrazki w jednym rzędzie lub jednej linii i zawoła BINGO. 

  

 

 Nazwy obrazków: 

grzyb, żyrafa, róża, kożuch, żaglówka, burza; 

grzejnik, rzodkiewka, żółw, żonkil, wierzba, żaba; 

jarzębina, żmija, talerzyk, piżama, korzenie, orzech; 

żółtko, leżak, żuraw, wieża, żyto, żakiet; 

żuk, koleżanki, grzebyk, orzeł, rzepa, rzeka; 

plaża; rzeżucha, grzanka, jeżyny, filiżanka, kałuża. 



Ruletka 

Zakręć kołem i zobacz, co wypadnie 

https://wordwall.net/pl/resource/1007337/logopedia 

Polecam jeszcze pozostałe ćwiczenia na stronie wordwall.net  pod hasłem logopedia 

Przedświąteczne porządki – ćwiczenie aparatu artykulacyjnego,  zabawa „Baba w buzi” 

Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. Najpierw umyła 

dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie wewnętrznej). Potem umyła sufit 

(język przesuwa się do podniebienia). Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie 

(język na dnie jamy ustnej). Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz, a później 

od środka (język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie wewnętrznej). 

Wreszcie umyła schody w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi i wysuwa na 

brodę). Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa). 

Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec pootwierała wszystkie 

okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr (dzieci nabierają powietrze nosem i wydmuchują 

ustami). W tak wysprzątanym domu można już malować wielkanocne pisanki! 
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