
PRZYKŁADY ZABAW I ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH  

 

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne to nieodłączny element terapii logopedycznej oraz 

profilaktyki logopedycznej. Ich zadaniem jest usprawnianie aparatu mowy, nauka prawidłowego toru 

i sposobu oddychania, rozwój percepcji słuchowej oraz fonacji i ćwiczenia rozumienia. Dobrze, by te 

ćwiczenia były elementem zabawy i formą wspólnego spędzania czasu.  

ZABAWY ODDECHOWE 

Oddychanie jest niezbędne do życia, ale też bardzo potrzebną umiejętnością do mówienia. Ćwiczenia  

oddechowe są jedną z ulubionych form zabaw logopedycznych. Ucząc dzieci prawidłowego 

oddychania i dmuchania wykorzystujmy bańki, słomki, piórka, pomponiki, gwizdki, koguciki, trąbki 

urodzinowe, dmuchajki, świeczki i wykonane razem z uczniami tory przeszkód. Uczymy też dzieci 

wciągać powietrze, poprzez przenoszenie słomką waty lub kuleczek z bibuły. W trakcie ćwiczeń 

oddechowych pokazujmy uczniom, że nie tylko płuca biorą udział w oddychaniu, ale też przepona.  

 

Przykłady ćwiczeń:  

 puszczanie baniek mydlanych,  

 zawody, kto dłużej utrzyma w powietrzu piórko, bibułki  

 ,,huśtawka’’ – dziecko leży na podłodze, na brzuchu kładziemy zabawkę, w czasie wdechu 

zabawka unosi się, przy wydechu zabawka opada. Wdech i wydech muszą być równomierne 

  gra na organkach, trąbce, 

 wąchanie kwiatków,   

 dmuchanie na wiatraczki, dmuchanie przez słomkę do kubka z wodą, wywoływanie 

bąbelków,  

 wdmuchiwanie piłeczki do bramki,    

 ćwiczenia na rozruszanie przepony – naśladowanie śmiechu różnych osób: - Jak się śmieje 

pan? Ho, ho, ho… - Jak się śmieje pani? Ha, ha, ha… - Jak się śmieje dziecko? Hi, hi, hi…  

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJACE APARAT MOWY JĘZYK, WARGI, POLICZKI I ŻUCHWĘ 

Niezbędnym warunkiem, by dzieci wyraźnie mówiły jest sprawne funkcjonowanie narządów mowy.  

Aby wzmocnić mięśnie aparatu artykulacyjnego należy wykonywać ćwiczenia  buzi i języka, i śmieszne 

miny. Wyćwiczenie właściwych układów języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego w znacznym 

stopniu przyspieszy uczenie się nowych głosek. Dzięki gimnastyce narządów mowy można również 

zapobiegać i usuwać zaburzenia mowy, np.  

Ćwiczenia warg  
 szybkie zmienianie układu ust „uśmiech”- „ryjek” (zęby pozostają widoczne), 
 „parskanie jak konik”,  
 „balonik” nadymanie policzków  
 nadymanie policzków i przemieszczanie powietrza z policzka do policzka,  



Ćwiczenia języka  
 odklejanie chrupki, andruta od wałka dziąsłowego, ,,malowanie sufitu’’- lizanie czubkiem 

języka podniebienia, 
 konik -„kląskanie” językiem o podniebienie twarde,  
 wypychanie językiem policzków,  
 ,,góra – dół’’ - dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów  
 ,,samochód w garażu’’ - unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego,  

Ćwiczenia podniebienia miękkiego 
 ziewanie, 
 chrapanie, 
 płukanie gardła,  
 chuchanie na ręce i na lusterka,  
 ćwiczenia ze słomką (przenoszenie kawałków papieru, chrupek). 

Ćwiczenia żuchwy:  
 opuszczanie i unoszenie żuchwy, 
  wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi,  

   
 
Przykłady multimedialnych zabaw logopedycznych:  
 
„Logopedia na wesoło” https://m.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I&feature=youtu.be 

Filmiki you tube „Rusz językiem”  „Gadaj zdrów, pięknie mów ”   

„Kreatywne ćwiczenia logopedyczne” https://youtu.be/zA85oayoC2Q 

Ćwiczenia logopedyczne zabawy artykulacyjne – Logofrajda gimnastyka buzi i języka 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WIKpLlapr90 
 

ĆWICZENIE ROZUMIENIA I MÓWIENIA  
 

Aby  dzieci mogły  swobodnie komunikować się z otoczeniem muszą mieć wystarczający zasób słów 

 i pojęć. Aby zaczęły do nas mówić, muszą rozumieć, co my mówimy do nich. Na zajęciach 

logopedycznych ćwiczymy i rozwijamy słownik czynny i bierny, czyli ROZUMIENIE. Pierwszą 

aktywnością, która przychodzi do głowy w kontekście wspomagania mówienia i rozumienia jest 

czytanie. Wspólne czytanie i oglądanie ilustracji z dzieckiem uczy skupienia uwagi, rozwija percepcję 

słuchową, zasób słownictwa i ćwiczy rozumienie. Czytając zmieniajmy rytm, intonację, tempo, 

melodię, akcent w zależności od czytanej treści. Możemy również bardziej akcentować słowa, które 

są kluczowe w czytanym tekście, lub głoski, z którymi dziecko ma trudności w wymowie. Kolejną 

formą zabawy uwielbianą przez dzieciaki i doskonalącą umiejętności językowe to zgadywanki. 

Zagadki zaczynamy od krótkich pytań, na miarę możliwości dziecka. Jeśli dziecko nie mówi w ogóle, 

musi mieć konkretny przedmiot, który wskaże jako odpowiedź. W tym celu rozłóżmy kilka zabawek, 

obrazków, lub wykorzystajmy ilustracje w książeczkach. Doskonale sprawdzą się w tym celu także 

znane nam z dzieciństwa zabawy w „ciepło-zimno” czy w „chowanego”. 

ZABAWY SŁUCHOWE  

Co słyszysz? Gdzie słyszysz? Czyj to głos? W domu można bawić się z dzieckiem w różnego rodzaju 

zabawy słuchowe, rozwijające jego uwagę słuchową, np. rozpoznawanie usłyszanych dźwięków; 

wybieramy kilka przedmiotów, np. klucze, pokrywki garnków, reklamówkę,  łyżeczkę -  zasłaniamy  

https://m.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I&feature=youtu.be
https://youtu.be/zA85oayoC2Q
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WIKpLlapr90


oczy chustą i prosimy o odgadnięcie, który przedmiot wydaje dźwięk (dziecko niemówiące może 

wskazać paluszkiem, który przedmiot odpowiada dźwiękowi, który wcześniej usłyszało) lub 

wyszukiwanie źródła dźwięku (można schować się wydając jakiś dźwięk, a dziecko musi nas 

odnaleźć).  

ZABAWY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 

Onomatopeje umożliwiają dziecku porozumiewanie się z otoczeniem,  są pierwszymi, naturalnymi 

słowami dziecka. Ale zabawy dźwiękonaśladowcze to też element ćwiczeń logopedycznych, ponieważ 

wszechstronnie usprawniają funkcje mowy. W trakcie tych zabaw dzieci ćwiczą: oddychanie, 

sprawność i koordynację narządów mowy, artykulację, prozodię, fonację oraz słuch fonemowy. Do 

zabaw można wykorzystać wszelkiego typu klocki, obrazki, ilustracje, książeczki, zabawki, sylwetki 

zwierząt. Warto zadbać o wzajemną stymulację ośrodków ruchu i mowy, i zabawy 

dźwiękonaśladowcze połączyć z ruchem.  

Przykłady  

 „Pszczoły.” Dzieci – pszczoły stoją w umówionych miejscach (ule). Na znak pszczoły wylatują  
z uli i latają w różne strony z głośnym brzęczeniem (zzz…). Na umówiony sygnał wracają do 
ula i brzęczą bardzo cichutko (m…).  

 ,,Czarodziej’’ nauczyciel/rodzic wciela się w czarodzieja i zamienia dzieci w różne zwierzęta                         
i przedmioty. Dzieci naśladują ruchy i odgłosy. 
- ,,hokus pokus, czary mary i zamieniam was w komary” – dzieci machają uniesionymi dłońmi 
i bzyczą (z….), ,,hokus pokus, ense fense i zamieniam was w węże” – dzieci naśladują pełzanie 
węża i syczą (s…), ,,hokus pokus, czary mary i zamieniam was w zegary” – dzieci stają  
w lekkim rozkroku, ręce imitują ruch wskazówek zegara, dzieci naśladują cykanie (cyk, cyk, 
cyk…), ,,hokus pokus, riki tiki i zamieniam was w „koniki”….  itd.  

 W ten sposób można również przeprowadzić zabawy naśladujące odgłosy dowolnych 
zwierząt: kot – miau, pies – hau, hau, kaczka - kwa, kwa; taś, taś, krowa – muuu, koń - , icha 
cha, kląskanie,  

 inne dźwięki z otoczenia pukanie - puk, puk, uderzanie - buch, buch, woda - kap-kap; chlap-
chlap, zegar – cyk, cyk, tik-tak, bim-bam-bom, piłka - tap, tap, podskoki - hop, hop, strzelanie 
- pif –paf,  
 

Przykłady ciekawych zadań multimedialnych:  

LogoWierszyk Pojazdy https://youtu.be/HsX_5pYgM6c 

LogoWierszyk Zwierzęta https://youtu.be/lNpmbNxFODA 

Śpiewanki pokazywanki https://youtu.be/CoYm282H0Rs 

 

Chciałabym, żeby moje przykłady i wskazówki były inspiracją do wspólnych ćwiczeń i zabaw  

z dzieckiem, bo najważniejsze to po prostu BAWIĆ SIĘ z naszymi dziećmi i czerpać z tego radość.  

Pozytywne emocje, jakie dziecko odczuwa podczas kontaktu z kochanym rodzicem, mają ogromne 

znaczenie dla rozwoju dziecka. Wiele inspirujących przykładów zabaw logopedycznych można znaleźć 

w internecie. 

 

Oprac. logopeda Beata Kubiś-Knop   

https://youtu.be/HsX_5pYgM6c

