
Profilaktyka logopedyczna
Propozycje zabaw i ćwiczeń na tydzień 6 -9 kwietnia 

Bajka artykulacyjna  „Wyprawa Ślimaka”

Rodzicu, przeczytaj bajkę i wykonuj razem z dzieckiem ćwiczenia przed lustrem. Dzięki bajkom 

logopedycznym usprawniamy z dzieckiem język, wargi, policzki i żuchwę.
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Pewnego poranka Ślimak zbudził się w swojej skorupce. Przeciągnął się i ziewnął



(przeciągamy się i ziewamy szeroko)

Wyjrzał ze skorupy na zewnątrz

(wysuwanie cienkiego języka z jamy ustnej)

rozejrzał się na boki

(kierujemy czubek języka do kącików ust)

spojrzał w górę

(kierowanie języka w kierunku nosa )

– Hurra, świeci słońce, jaka piękna pogoda – zawołał . – Pójdę na spacer a potem  pojadę na zakupy do 
sklepu.

Ślimak sunie powoli po drodze  i nuci piosenkę:

(la – la – la! - unoszenie i przyciskanie języka do wałka dziąsłowego za górnymi zębami)

Na drzewach wesoło świergotały ptaszki

(fiu – fiu, fiju – fiju , ćwir.– ćwir)

Wiał lekki wietrzyk.

– Jakie świeże powietrze! –  cieszył się Ślimak

(wciągamy powietrze nosem i wypuszczamy buzią)

Ślimak doszedł do przystanku i czeka na autobus

(buzia otwarta przesuwamy językiem za dolnymi zębami)



Przyjeżdża autobus, drzwi wydają głośny dźwięk  iiiiiiiii, ślimak siedzi w autobusie i wygląda przez okno

(szeroki uśmiech, widać zęby)

Ślimak wysiada w mieście jest tu bardzo głośno schował się do skorupy

(nabieramy powietrze w policzki i przez chwile trzymamy, a następnie powoli wypuszczamy)

Ślimak wchodzi do sklepu po schodach

(kląskamy językiem głośno z otwartą buzią i powoli)

W sklepie podoba mu się wiele rzeczy , kilka pakuje do koszyka

(buzia otwarta język dotyka do każdego zęba u góry)

Ślimak płaci za zakupy i  pożegnał się szybko z panią sprzedawczynią

(wysyłamy całuski, ściągając usta i wysuwając je do przodu)

Powoi sunie na przystanek autobusowy

(buzia zamknięta oddychamy nosem)

Ślimakowe zabawy oddechowe

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.

Zabawa nr 1



Dziecko stoi prosto. Na „raz!” robi wdech nosem i podnosi ręce do góry, na „dwa!” powoli, podczas 

długiego wydechu, wymawia głoskę śśśśśśśśśśś, równocześnie kuca i obejmuje kolana rękami „zwija się 

w skorupkę ślimaka”.

Ćwiczenie można powtórzyć 3 razy.

Zabawa nr 2

W linkach poniżej kolejne proste zabawy oddechowe, które można przeprowadzić z dziećmi w domu:

https://www.youtube.com/watch?v=UTP67Dj9GcY

https://www.youtube.com/watch?v=R_mpZuX5ZU8

Ślimakowe zabawy dla dzieci 3-,4-letnich

Rodzicu, przeczytaj wierszyk dziecku – wyliczankę lub trochę dłuższy wierszyk Brzechwy. A może już go 

znacie? Jeśli tak, to powiedzcie go z pamięci. Wierszyk można powiedzieć na różne sposoby: bardzo 

wolno, bardzo szybko, głośno lub cicho, a nawet szeptem, normalnie lub z dzieleniem wyrazów na 

sylaby.

Wyliczanka

Ślimak, ślimak, pokaż rogi,

Dam ci sera na pierogi,



Jak nie sera, to kapusty,

Od kapusty będziesz tłusty. 

Ślimak (fragment)

Jan Brzechwa

 „Mój ślimaku, pokaż rożki,

Dam ci sera na pierożki”.

Ale ślimak się opiera:

„Nie chcę sera, nie jem sera!”

„Pokaż rożki, mój ślimaku,

Dam ci za to garstkę maku”.

Ślimak chowa się w skorupie.

„Głupie żarty, bardzo głupie”. 



Zabawa słuchowa „Zabawki”

Ślimak kupił w sklepie różne zabawki. Rodzicu, odczytaj nazwy zabawek i umów się z dzieckiem, że 

klaśnie w ręce, gdy usłyszy głoskę ś jak w słowie ślimak:

miś

piłka

domek

gęś

świnka

klocki

osiołek

lalka

Ślimakowa zabawa z głoskami dla dzieci 5-, 6-letnich

Rodzic czyta wyrazy (lub przeczytaj wyrazy sam, jeśli potrafisz).
Ślimak najbardziej lubi te, w których słychać głoskę ś. Które to wyrazy?
A w których słyszysz głoskę ś na początku?



Justyna Bilińska

Logopeda


