
ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE, ODDECHOWE, SŁUCHOWE DLA 

PRZEDSZKOLAKA 
 

 

REGULARNA PRACA Z DZIECKIEM W DOMU!!! 
 

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest codzienna praca z dzieckiem 

w domu przez ok. 10 minut. Bez niej nie będzie efektów w postaci poprawnej 

wymowy. Ćwiczenia należy przeprowadzać w formie zabawy. Jednorazowo wybieramy 

kilka ćwiczeń, a potem kolejne. Lepsze efekty przynoszą ćwiczenia częstsze i krótsze niż 

długie jednorazowo. 
 

 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ DO WYKONYWANIA Z DZIECKIEM W DOMU 

 (Ćwiczenia podaję za portalem: www.logopedia.net.pl) 
 
Ćwiczenia usprawniające wargi: 

- Balonik - nadymanie policzków, usta ściągnięte  
- Całuski – ściągamy mocno wargi i cmokamy posyłając do siebie buziaki. 
- Niejadek - usta wciągamy w głąb jamy ustnej. 
- Zmęczony konik - parskanie wargami. 

- Podwieczorek pieska - chwytanie ustami drobnych cukierków, chrupek, kawałków skórki 
chleba, itp. 
- Kto silniejszy? - napinanie warg w pozycji rozciągniętej. Dwie osoby siedzące naprzeciw siebie 
trzymają ustami kartkę papieru i każdy ciągnie w swoją stronę. Uwaga - dajmy dziecku szansę 
wygrania zawodów. 
- Rybka - powolne otwieranie i zamykanie warg tworzących kształt koła, zęby "zamknięte" 

- Świnka - wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek świnki. 
- Wąsy - wysuwanie warg jak przy wymawianiu u, położenie na górnej wardze słomki lub ołówka i 
próby jak najdłuższego utrzymania. 
- Drzwi do domu - buzia to domek krasnoludka, a wargi to drzwi do domku. Pokaż jak wargi 
ściągnięte do przodu, otwierają się i zamykają. 
- Straż pożarna - wyraźne samogłosek szerokie wymawianie samogłosek w parach: e o, i u, a u 
- Suszarka - utrzymywanie przy pomocy warg słomki, wciąganie powietrza nosem, wydychanie 

przez słomkę na dłoń (odczuwanie ciepłego powietrza). 

- Pojazdy - naśladowanie poprzez wibrację warg warkotu motoru, helikoptera.itp. 
 
Ćwiczenia usprawniające język (pionizacja) 
- Dotykamy palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je 
"zaczarowanym miejscem", "parkingiem" itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien 
przebywać, gdy mamy zamkniętą buzię. 

- Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu rodzynek, pastylek pudrowych, cukierków 
halls (z wgłębieniem w środku) itp. 
- Zlizywanie nutelli, mleka w proszku itp. z podniebienia przy szeroko otwartych ustach. 
- Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o podniebienie, 
wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. 
- Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu. 

- Chomik - wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z 
prawej raz z lewej strony. 
- Malarz - maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, 
zaczynając od zębów w stronę gardła. 
- Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła tuż za 

górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. 
- Żyrafa - ma długą szyję, wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj wyciągnąć 

język do góry, najdalej jak potrafisz. 
- Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz dosięgnąć językiem 
do ostatniego zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony. 
 
Ćwiczenia oddechowe 
- Dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki. 
-Tańczący płomyczek - dmuchanie na płomień świecy, tak by wyginać go pod wpływem 

dmuchania. 

http://www.logopedia.net.pl/


-Łódki - dmuchanie na papierowe łódki, lekkie przedmioty pływające w misce z wodą. 

-Wydmuchiwanie baniek mydlanych. 

-Dmuchanie na papierowe ozdoby zawieszone na nitkach różnej długości. Przy tych ćwiczeniach 
posługujemy się raz nosem, raz ustami. 
-Kto dmuchnie dalej? - zdmuchiwanie kulki waty kosmetycznej, lekkich przedmiotów. 
-Wyścigi samochodowe - dmuchanie na papierowe kulki po wytyczonej trasie (narysowanej na 
podłodze, kartce). 
-Mecz piłkarski - przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej naprzeciwko, 

staramy się wbić gola w bramkę zbudowaną z klocków (bramka może być jedna, ustawiona na 
środku stołu lub kilka w różnych miejscach). 
-Gotowanie wody - dmuchanie przez rurkę do wody, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza. 
Dmuchamy na zmianę: długo - krótko - jak najdłużej, słabo - mocno - bardzo mocno - gotuje się i 
kipi! 
-Gotowanie obiadu - rozdmuchiwanie w naczyniu chrupek, ryżu, kaszy, pociętej gąbki, kawałków 

styropianu. 
-Nadmuchiwanie baloników, zabawek i piłek z folii. 
-Próby gwizdania. 
-Gra na instrumentach muzycznych: organkach, trąbce, gwizdku. 
-Rozdmuchiwanie kropli farby wodnej na podkładce z tworzywa sztucznego. 

 
Ćwiczenia słuchowe 

- Wysłuchiwanie dźwięków z otoczenia – dziecko zamyka oczy i przez ok. 1 minutę stara się 
skoncentrować na tym jakie dźwięki słyszy, następnie otwiera oczy i po kolei mówi, co słyszało; 
- Rozpoznawanie odgłosu darcia papieru, stukania wysypywanych klocków, przelewania wody, 
stukania łyżeczką o szklankę itp., (dziecko ma zasłonięte oczy); 
- Zabawa „Gazetowe głosy” – prowadzący demonstruje odgłosy: potrząsanie kartką, stukanie w 
kartkę, pocieranie kartki o kartkę, zgniatanie kartki, rozrywanie kartki, dzieci słuchają ich oraz 
obserwują, następnie pojedynczo odgadują w/w odgłosy z zasłoniętymi oczami; 

- Zabawa „Odgłosy z puszki” – w puszkach umieszczamy cukier, drobne pieniądze, groch, 
kasztany, kamyki, następnie rodzic potrząsa po kolei puszkami, a dziecko rozpoznaje odgłos; 
- Odszukiwanie ukrytego źródła dźwięku – rodzic chowa np. głośno cykający zegarek, dziecko 
w tym czasie wychodzi, następnie stara się go odnaleźć; 
- Rozpoznawanie członków rodziny po głosie –dziecko ma zasłonięte oczy, po usłyszeniu głosu 
członka rodziny wypowiada jego imię i idzie w jego kierunku; 

- Rozpoznawanie barwy dźwięku różnych instrumentów muzycznych; 
- Odtwarzanie sekwencji dźwięków różnych instrumentów muzycznych – dziecko ma zasłonięte 

oczy, a rodzic gra na kilku instrumentach muzycznych stopniowo zwiększając ich ilość, następnie 
dziecko odtwarza daną sekwencję dźwięków 
- Rozpoznawanie tempa - stukamy pałeczką raz wolno raz szybko, a dziecko rozpoznaje tempo; 
- Odtwarzanie przez dziecko rytmu wyklaskanego przez rodzica; 
GŁÓWNE POWODY, KTÓRE POWINNY SKŁONIĆ DO WIZYTY U LOGOPEDY 

- dziecko oddycha buzią, ma na stałe otwartą buzię, chrapie w nocy; 
- realizacja głosek odbywa się z wsuwaniem języka między zęby; 
- występują ponad półroczne odchylenia artykulacyjne od normy rozwojowej dla danego wieku 
(głoski, które powinny być wymawiane prawidłowo są nadal zniekształcane); 
- dziecko zbyt długo nie mówi; 
- dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy 
dziecko dobrze słyszy. 

Często rodzice trafiają do specjalisty zbyt późno – w wieku 5-6 lat, kiedy wady wymowy są już 
silnie utrwalone.  
Terapia logopedyczna jest bezbolesna, prowadzona w dużej mierze w formie zabawy. Nigdy NIE 
JEST ZA PÓŹNO żeby udać się do logopedy. Także starsze dzieci mają szanse na pozbycie się wad 
wymowy poprzez regularne ćwiczenia, a więc nie zaniedbujmy tego tak ważnego aspektu w 
żadnym wieku! 

 
CO RODZICE MOGĄ ZROBIĆ, żeby wspomóc rozwój mowy, zapobiec u dziecka powstaniu wad 
wymowy oraz pomóc mu w wyzbyciu się tych już nabytych. 

 Mów do dziecka dużo i spokojnie, nie spieszczaj wymowy, tłumacz to, co jest 
niezrozumiałe, pokazuj nowe rzeczy, wypowiadaj ich nazwy, rozszerzaj zasób pojęć 
dziecka. 

 Dużo czytaj dziecku, oglądajcie wspólnie obrazki, nazywaj przedmioty, poproś żeby dziecko 

powtarzało. 
 Zbyt długie picie z butelki lub ssanie smoczka to przyczyna wielu problemów z wymową. 
 Śpiewajcie, tańczcie, uczcie się prostych wierszyków. 



 Zachęcaj dziecko do mówienia (nie zmuszaj!), nie wymagaj, żeby dziecko powtarzało 

głoski, których nie potrafi wymówić. 

 Dziecko powinno jeść skórki od chleba, marchew, orzechy, kalarepę i inne twarde pokarmy 
– to doskonałe i regularne ćwiczenia narządów artykulacyjnych. 

 Ogólna sprawność dziecka (duża motoryka, koncentracja uwagi) ma duży wpływ na 
sprawność artykulacyjną. 

 Wykonujcie ćwiczenia w formie zabawy wykorzystując każdą nadarzającą się sytuację: w 
wannie, na spacerze, podczas wykonywania czynności domowych.  

 
 
 
PUBLIKACJE 
Polecam korzystanie z książek zawierających pomysły ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i 
słuchowych: 

 „Gimnastyka buzi na wesoło” I. Rutkowska – Błachowiak 
 „Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla 

najmłodszych” K. Szłapa 
 „Przygody Języczka Podróżniczka” M. Bryła, A. Muszyńska 
 „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki” I. Michalak-Widera 

 „Wierszyki na dziecięce masażyki” M. Bogdanowicz 
 „Co to? Kto to” – płyta CD i zestaw obrazków Seventh Sea 

 „O mowie dziecka. Jak zapobiegać nieprawidłowościom w jej rozwoju”  
E. Słodownik-Rycaj 
 

 

 

 

 


