
Jak wspierać mowę dzieci?  - podpowiedzi logopedy dla rodziców (cz.3) 

Kilka następnych propozycji zabaw. Wszystkie ćwiczenia oparte są na zabawach ze 

zwierzątkami – w tej porcji będą to zwierzęta domowe i gospodarskie. Do zabaw 

wykorzystać można figurki zwierząt, książeczki ze zwierzętami, klocki z wizerunkami 

zwierząt, memory ze zwierzętami, puzzle, układanki, kolorowanki lub po prostu rysunki, 

które sami z dziećmi wykonamy. Każde zwierzę to okazja do wielu ćwiczeń - jestem 

przekonana, że każdy znajdzie w domu coś, co będzie dobrym materiałem 

ćwiczeniowym dla młodszych i starszych przedszkolaków. 

Pamiętajmy: bawimy się z dzieckiem, pokazujemy mu, co ma robić (nie czytamy mu 

instrukcji – ale sami pokazujemy, aby dziecko zaczęło nas naśladować). Chwalmy je za 

każde wykonane zadanie, dopingujmy do podejmowania kolejnych prób, wspierajmy.  

            

       Powodzenia!     

       Małgorzata Śliwa 

CO ROBI? CO MÓWI? 

    

 Piesek szczeka - trzymamy ręce na brzuchu i chcemy nasze HAU HAU wydobyć z 

samego dołu brzucha (ćwiczenie przepony, ćwiczenia podniebienia miękkiego) 

 Zmęczony piesek głośno sapie – język wysuwamy z szeroko otwartych ust, wdychamy 

i wydychamy powietrza ustami (ćwiczenie podniebienia miękkiego) 

 Piesek merda ogonem – wysuwamy język z buzi i przesuwamy go między kącikami ust 

od lewej do prawej, od prawej do lewej (ćwiczenie języka) 

 Piesek skacze do góry po kość – otwieramy buzię szeroko, język podnosimy 

kilkakrotnie do góry na wałek dziąsłowy (tj. na podniebienie za zębami górnymi - 

ćwiczenie pionizacji języka) 

 Pies warczy  – zagryzamy górnymi siekaczami dolną wargę, udajemy warczenia psa 

(ćwiczenie warg i żuchwy) 

 Pies wyje do księżyca – naśladowanie wycia psa do księżyca A-U, A-U; szeroko 

otwieramy usta na A, robimy wargami „dzióbek” na U (ćwiczenie ruchów 

naprzemiennych warg) 

 

HAU 



   

 Owca/baranek beczy – nadymamy policzki, usta zaciskamy (robimy baloniki, które pękają 

przekłute palcami). Trzymamy powietrze w policzkach, po czym przekłuwamy policzki 

palcami i mówimy BE, BA, BO, BU, BI, BY (ćwiczenie warg i policzków) 

 Owca/baranek żuje trawę – zamykamy usta i ruszamy żuchwą: ruchy w pionie i w 

poziomie, koliste, naśladujemy przeżuwanie (ćwiczenie żuchwy) 

 Owca/baranek dzwoni dzwonkiem – naśladujemy DZYŃ DZYŃ (zęby przymknięte). 

Możemy bawić się w podążanie za źródłem dzwięku: zakrywamy dziecku oczy jak w 

„ciuciubabce” i z odległego miejsca dzwonimy dzwonkiem (jeśli mamy) lub mówimy 

DZYŃ DZYŃ – dziecko ma odnaleźć „baranka” idąc za głosem dzwonka (ćwiczenie 

słuchowe). 

   

 Krowa muczy – zamykamy usta, rękę kładziemy na policzku i naśladujemy muczenie 

przeciągając spółgłoskę MMMMU  (ćwiczenie głosek nosowych) 

 Krowa żuje trawę – zamykamy usta i ruszamy żuchwą: ruchy w pionie i w poziomie, 

koliste, naśladujemy przeżuwanie (ćwiczenie żuchwy) 

 Krowa oblizuje się językiem – język wykonuje ruch kolisty po ustach oraz po 

zewnętrznej stronie zębów (ćwiczenie języka) 

    

 Konik biegnie- kląskamy językiem o podniebienie (ćwiczenie  języka) 

 Zmęczony konik parska – dmuchamy na luźne wagi, parskamy (ćwiczenie warg). 

BE 

MU  

I-HA 



 Wesoły konik rży - usta szeroko w uśmiechu, wargi przymknięte I-, po czym otwieramy 

szeroko usta -HA (ćwiczenie warg i podniebienie miekkiego) 

 Konik chrupie marchewkę – zęby stukają o siebie, wargi rozchylone (ćwiczenie warg i 

żuchwy) 

 Konik ssie kostkę cukru – przyklejamy język do podniebienia i ssiemy (ćwiczenie 

pionizacji języka) 

    

 Kurczak piszczy – zaciskamy wargi i mocno napieramy na nie powietrzem, po chwili 

wypuszczamy powietrze PI PI (ćwiczenie warg) 

 Kurczak szuka mamy – usta szeroko otwarte, język dotyka każdego zęba na górze i na 

dole (ćwiczenie języka) 

 Kurczak chowa się u mamy – chowamy wargi, zwijamy je do wewnątrz zębów 

(ćwiczenie warg) 

     

 Kura gdacze – język cofamy do wewnątrz jamy ustnej (dla dzieci nie mówiących głosek K i 

G: pokazujemy poziomym ruchem palcem, jak język ma się cofnąć do środka buzi) i 

naśladujemy gdakanie kury KO KO (ćwiczenie podniebienie miękkiego i języka) 

 Kura szuka kurczaka – usta szeroko otwarte, język dotyka każdego zęba na górze i na 

dole (ćwiczenie języka) 

 Kura szuka ziarenek – usta ściągnięte w „dzióbek”, przesuwamy je w lewo i w prawo 

(ćwiczenie warg) 

     

PI PI 

KO  KO 

ME 



 Koza meczy - zamykamy usta, rękę kładziemy na policzku i naśladujemy meczenie 

przeciągając spółgłoskę MMMME  (ćwiczenie głosek nosowych) 

 Koza żuje trawę – zamykamy usta i ruszamy żuchwą: ruchy w pionie i w poziomie, koliste, 

naśladujemy przeżuwanie (ćwiczenie żuchwy) 

 Koza oblizuje się językiem – język wykonuje ruch kolisty po ustach oraz po zewnętrznej 

stronie zębów (ćwiczenie języka) 

 Koza rusza brodą – lekko otwieramy usta i ruszamy żuchwą w prawą i lewą stronę 

(ćwiczenie żuchwy) 

 Koza wyrywa suchą trawę – kartkę trzymamy wargmi (z jednaj strony dziecko – po 

przeciwnej rodzic), napinamy wargi i mocno ciągniemy, próbując wyrwać kartkę drugiej 

osobie (ćwiczenie warg) 

    

 Kotek miauczy - zamykamy usta, rękę kładziemy na policzku i naśladujemy miauczenie 

przeciągając spółgłoskę MMMMIAU  (ćwiczenie głosek nosowych) 

 Kotek podnosi ogon do góry - otwieramy buzię szeroko, język podnosimy kilkakrotnie do 

góry na wałek dziąsłowy (tj. na podniebienie za zębami górnymi - ćwiczenie pionizacji 

języka) 

 Kotek przeciąga się – językiem robimy „koci grzbiet”, opieramy czubek języka na dolnych 

zębach, środek języka podnosimy do góry (ćwiczenie języka) 

 Kotek maluje sufit ogonkiem - otwieramy buzię szeroko, język podnosimy do góry na 

wałek dziąsłowy (tj. na podniebienie za zębami górnymi) i przesuwamy go w głąb jamy 

ustnej, tj. do przodu i do tyłu buzi (ćwiczenie pionizacji języka) 

 Kotek drapie pazurkami  - zagryzamy na zmianę wargi zębami i drapiemy językiem: 

górnymi zębami  dolną wargę i dolnymi zębami górną wargę  - zagryzamy wargi na 

zmianę górna-dolna-górna-dolna (ćwiczenie warg, ćwiczenie ruchów naprzemiennych) 

 Kotek rusza wąsikami – usta ściągnięte w „dzióbek”, przesuwamy je w lewo i w prawo 

(ćwiczenie warg) 

MIAU 



 Kotek pije mleko – wysuwamy język i chowamy, naśladując picie mleka z miski przez kota 

(ćwiczenie języka) 

 Wlazł kotek na płotek... – dotykamy czubkiem języka kolejnych zębów  (ćwiczenie języka) 

     

 Świnka chrumka – na przemian robimy „dzióbek” CHRUM CHRUM i rozszerzamy usta iii 

(ćwiczenie ruchów naprzemiennych warg) 

 Świnka szuka ryjkiem jedzenia  - usta ściągnięte w „dzióbek”, przesuwamy je w lewo i w 

prawo (ćwiczenie warg) 

 Świnka ma zakręcony ogonek – owieramy usta i wyciagamy język, kręcimy nim kółeczka 

(ćwiczenie języka) 

CO LUBI?  

Karmimy zwierzątka – rysujemy lub dajemy każdemu z nich jedzenie, które lubi (jeśli 

bawimy się figurkami, mogą to być umowne klocki). Pytamy CO LUBI KOT? KROWA? PIES? 

Itd. Gdy wykonamy uda nam się wykonać jedno ćwiczenie dla danego zwierzęcia (np. 

ćwiczenie „kociego grzbietu” lub podnoszenia ogonka do góry, które robi kot), rysujemy 

lub dajemu mu ulubiony przysmak. Staramy się, aby każde zwierzę zostało nakarmione. 

    

KTO MÓWI? (ćwiczenie sekwencji słuchowych) 

Zakrywamy zwierzątka kartką, ściereczką lub chustką. Mówimy odgłosy dwóch z nich, np. 

MIAU – BE. Odkrywamy zwierzęta i pytamy: KTO MÓWIŁ? Dziecko odpowiada: kot i 

baranek. Jeśli się pomyli, powtarzamy jeszcze raz oba odgłosy. Jeśli dziecko radzi sobie z 

dwoma ogłosami, zwiekszamy trudność do trzech, czterach lub więcej. UWAGA: uczymy 

zapamiętywania sekwencji, czyli ważne jest, co kolejno po czym. Prosimy, aby dziecko 

poczekało, aż wszystkie zwierzątka się odezwą. Nie mówi po każdym kolejnym odgłosie, 

ale czeka na koniec i wtedy dopiero odpowiada. Nie chodzi o jak największą ilość 

zwierząt, ale o dobrą ich kolejność od pierwszego do ostatniego. 

iii 



   

GDZIE TAKI SAM? (ćwiczenia sekewencji wzrokwych - naśladowanie) 

Układamy przed dzieckiem sekwencję dwuelementową, na przykład KOTEK – BARANEK 

(dla starszych dzieci można zacząć od trzyelementowej, np. KOTEK-BARANEK-KOZA). 

Zadaniem dziecka jest ułożenie identycznej sekwencji z ruchomych elementów. 

Pamiętajmy, aby dziecko układało elementy zawsze po kolei od strony lewej do prawej.  

 

 ?... 

CO DALEJ? (ćwiczenia sekewencji wzrokwych - kontynuowanie) 

Jeśli dziecko potrafi już naśladować sekwencję, możemy bawić się w kontynuowanie. 

Układamy przed dzieckiem sekwencję, a następnie pozostawiamy dziecku kilka 

elementów i pytamy co będzie dalej? 

 ? 

KOGO BRAKUJE? (ćwiczenia sekewencji wzrokwych - uzupełnianie) 

Jeśli dziecko nie ma problemów z kontynuowaniem sekwencji, proponujemy mu zabawę 
w odgadywanie jakiego elementu brakuje czyli uzupełnianie sekwencji. 



 ?  

W miarę wzrostu umiejętności sekwencje można utrudniać poprzez dokładanie kolejnych 

elementów. Ćwiczenia sekwencji są świetną gimnastyką mózgu, stymulują jego lewą 

(językową) półkulę, uczą analizowania materiału od lewej do prawej strony, a przez to 

przygotowują do nauki czytania i pisania. 

************************************************************************** 

Zwierzątka możemy wyszukiwać w książeczkach, np.: 

 

  



Możemy bawić się klockami, np.: 

  

Możemy wykorzystać drewniane figurki, np: 

   

Możemy wykorzystać figurki gumowe lub plastikowe, np.: 

  



Memory, np.: 

 

Układanki drewniane, np.: 

 

Puzzle, np.: 

 


