
Profilaktyka logopedyczna 

 
Zestaw ćwiczeń na tydzień od 13 do 16 kwietnia 

 
 

Bajka logopedyczna „Pieczemy ciasto” 

Rodzic czyta bajkę i wykonuje razem z dzieckiem ćwiczenia przed lustrem. Tam, 

gdzie jest zaznaczone że otwieramy buzię, otwieramy ją naprawdę szeroko. Dzięki 

bajce artykulacyjnej ćwiczy się nasz język, wargi, policzki. 

Designed by Vextok / Freepik 

 

Wesoły Jeżyk piekarz zabiera się za pieczenie ciasta 

(uśmiechamy się szeroko tak, że widać zęby)  

Na stole stawia miskę 

(otwieramy i zamykamy buzię kilka razy) 

Do miski wkłada jajka 

(wypychamy raz jeden, raz drugi policzek językiem ) 

A teraz dosypuje mąkę i cukier 

(prosty język wysuwamy z buzi a następnie chowamy; powtarzamy kilka  razy) 

Teraz Jeżyk piekarz dodaje rodzynki 

(Buzia otwarta, język podnosimy wysoko za górne zęby, 

język stuka w podniebienie kilka razy) 

Przyszła pora na mieszanie ciasta 

(buzia zamknięta, wargi ściągnięte, naśladujemy ruchy żucia) 

Wymieszane ciasto Jeżyk wkłada do piekarnika. Kiedy minie trochę czasu, Jeżyk 

wyciąga gotowe i gorące ciasto. 

(wciągamy powietrze nosem, a następnie delikatnie dmuchamy na dłonie) 



Ciasto Jeżyka jest naprawdę pyszne! 

(oblizujemy językiem wargi, a następnie zęby górne i dolne)  

Teraz liczymy ile zostało okruszków 

(Buzia otwarta, język dotyka do każdego zęba u góry) 

Dziękuję za zabawę 

(szeroko się uśmiechamy i wysyłamy całuski mocno ściągniętymi wargami) 

 

Kuchenna zabawa oddechowa 

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że prawidłowy oddech to wdech nosem, a wydech ustami. Podczas 

wydychania powietrza usta powinny być lekko ściągnięte, a policzki płaskie – nie tłoczymy 

w nie powietrza. 

 

Na talerz kładziemy jeden lub więcej obrazków bądź zdjęć. Następnie wysypujemy 

cienką warstwę czegoś sypkiego – kaszy lub ryżu (ze względów bezpieczeństwa nie 

używamy w tym ćwiczeniu mąki) - przykrywając obrazki. Dziecko dmucha na 

talerz, tak aby ryż lub kasza przesunęły się na talerzu i dziecko odsłoniło obrazek-

niespodziankę. 

Zabawę możemy powtórzyć kilka razy zmieniając obrazki. 

 

Kuchenne zabawy logopedyczne 

Drogi rodzicu zaproponowane poniżej zabawy to równocześnie ćwiczenia usprawniające 

język, wargi, kształtujące prawidłowy tor oddechowy. 

 

1. Wypij gęsty sok lub jogurt przez rurkę. 

2. Zliż językiem sos lub jogurt, śmietanę z talerza. 

3. Zbierz z talerza samymi wargami np.: pojedynczych 

płatków kukurydzianych,lob okruchów chleba, kawałków 

herbatników. 

4. Posmaruj u góry za zębami czymś lepkim np. miodem , 

nutellą, a następnie zlizuj podniesionym do góry 

językiem przy szeroko otwartej buzi. 
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5. Wciągaj powoli przez ściągnięte usta ugotowany makaron. 

6. Obliż zęby górne i dolne po zjedzeniu czegoś smacznego. 

7. Zrób sobie wąsy ze słonego paluszka, lub chrupka kukurydzianego. Trzymaj 

jak najdłużej. 



8. Zjedz słony paluszek bez użycia rąk. 

9. Trzymaj w wargach łyżeczkę jak najdłużej. 

10. Przysysanie i przenoszenie przy pomocy słomki chrupek, kulek 

czekoladowych lub płatków śniadaniowych z talerzyka do miseczki. 

11. Dmuchamy przez słomkę na wodę w kubeczku, tak żeby powstawały bąble z 

wody, i pijemy wodę przez rurkę. 

12. Pij powoli, małymi łykami wodę z kubeczka. Przełykaj trzymając język u 

góry. 

13. Wysyłaj głośne i mocne całusy do mamy i taty - podziękuj im za pomoc w 

ćwiczeniach. 

Można również skorzystać z propozycji zabaw z poniższego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=3kUA9Ui0-lY 

 

Kuchenne zabawy słuchowe 

Dla młodszych dzieci: 

Wybieramy z dzieckiem 3-4 przedmioty kuchenne, na których można 

„zagrać”, np. dwie łyżki, słoik napełniony kaszą, dwie nieduże pokrywki, 

butelkę z wodą. Najpierw sprawdzamy jakie odgłosy wydają te przedmioty. 

Zabawa polega na zakrywaniu oczu i odgadywaniu, który przedmiot zagrał. 

Ważna jest zamiana ról: raz zakrywa oczy rodzic, a raz – dziecko. 

Dla starszych dzieci: 

Znajdź rymujące się wyrazy. 

Rodzic czyta rymowankę a dziecko znajduje brakujący wyraz. 

Dziecko powtarza całą rymowankę, wyklaskuje rymujące się słowa, liczy ile 

mają sylab. Sześciolatek dzieli rymujące się wyrazy na głoski i liczy. 

 

Żeby upiec pyszne ciasto, 

bierzesz mleko, mąkę, ……….(masło) 

 

Coś dobrego mój nos czuje  

mama obiad mi………. (gotuje) 

 

Zjadłem właśnie słodkie pączki  

strasznie lepią mi się ……...(rączki) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kUA9Ui0-lY


 

Justyna Bilińska 

Logopeda 


