
Zajęcia logopedyczne 3-5-latki.

Proponuję ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych. Opowiedz swojemu 
dziecku jedną z bajeczek i poćwiczcie wspólnie. 

„OSIOŁEK” 
Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, osiołek się zbudził, 
bardzo szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc 
sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim 
śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po 
zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy 
językiem po podniebieniu). Osiołek po swoim jedzeniu biega po polanie (kląskanie), a ruchy te 
naśladuje język – raz w górę (język do nosa). Raz w dół (język na brodę, buzia szeroko otwarta). 
Zmęczony osiłek podchodzi do strumyka i pije wodę (język zwinięty w rurkę). Przed nocnym 
spaniem osiołek dokładnie myje każdy ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i zewnętrznej 
ścianie zębów) oraz policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków).

„ŚNIADANIE PUCHATKA” 
Kubuś Puchatek obudził się rano, przeciągnął i bardzo mocno ziewnął ( ziewanie). Poczuł, że jego 
brzuszek jest pusty wyruszył wiec do lasu na poszukiwanie miodu. Idzie wyboistą ścieżką 
(przesuwamy językiem po zębach) rozgląda się w prawo i lewo. Próbuje wyczuć gdzie jest dziupla 
z miodem (kilka razy wdychamy powietrze nosem, a wydychamy ustami) stanął przed wysokim 
drzewem. Spojrzał w górę (językiem dotykamy górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której wypływał 
pyszny miodzik. Kubuś zaczął więc wspinać się po drzewie. Sięgnął łapką do dziupli i wyjął ją 
oblepioną miodem. Oblizał ją całą dokładnie (wysuwamy język z buzi i lekko ruszamy w górę i w 
dół) i wsunął łapkę ponownie i znowu ją oblizał. Podczas jedzenia Puchatek pobrudził sobie 
pyszczek. Teraz próbuje go wyczyścić. Oblizuje wiec językiem dokładnie wargi, dotyka do kącików
ust, a na koniec oblizuje ząbki. (usta cały czas szeroko otwarte). Misiu poczuł, że jego brzuszek jest
już pełen. Zszedł z drzewa i ruszył w drogę powrotną. Musiał iść tą samą wyboistą dróżką 
(dotykamy czubkiem języka do każdego ząbka na górze i na dole), więc gdy doszedł do swojego 
domku był bardzo zmęczony (wysuwamy język na brodę i dyszymy). Położył się do łóżeczka i 
zasnął (chrapiemy). 


