
Witam serdecznie wszystkie dzieci i rodziców.
Proponuję kolejne zabawy i ćwiczenia do wykorzystania w domu.

ĆWICZENIA DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 

ZABAWY SŁUCHOWE

Zabawy słuchowe z Kokosem i Gęgusiem
https://www.youtube.com/watch?v=Q87f0P9JfKQ

UTRWALANIE GŁOSKI [S]

Naśladuj odgłosy: 
 Syczenie węża - sssss... 

 Bzyczenie pszczoły – bzz, bzz... 
 Gry pasikonika – cyt, cyt, cyt! 
 Wbijania gwoździa dz, dz, dz!

POLECAM filmik pani Ani Risin na kanale YouTube:
„Głoski syczące cz. I: rozgrzewka i zabawa słuchowa”

https://www.youtube.com/watch?v=wPP1XMnovzY

https://www.youtube.com/watch?v=wPP1XMnovzY
https://www.youtube.com/watch?v=Q87f0P9JfKQ


ZABAWA Z GŁOSKĄ [Ś]

UTRWALANIE GŁOSEK [SZ] [Ż] [CZ] [DŻ]

Naśladuj odgłosy:
 Szumiące liście - szszszszsz... 



 Lecący samolot – żżżżżżżżż... 
 Jadący pociąg – cz – cz – cz... 

 Grzmoty – dż, dż, dż! 1

1 O. Pawlik, J. Szostek Zabawy logopedyczne, wyd. Aksjomat



Gra planszowa z głoską [sz]

Gra do pobrania: 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/gra-planszowa-z-gloska-

sz/
 

UTRWALANIE GŁOSEK [K],[G]

Wykonaj gimnastykę buzi i języka
 Połóż na środku języka żelek lub kawałek jabłkami przyciśnij mocno do

podniebienia. Przytrzymaj chwilę a następnie – jeśli jesteś gotowy – głośno
wypuść powietrze

 Połóż się na plecach spróbuj naśladować głośne chrapanie. Potrafisz głośniej?
 Połóż się na plecach odchyl głowę do tyłu, a następnie udawaj, że masz mocny

kaszel.
Próbuj naśladować odgłosy, pamiętając o uniesieniu tylnej części języka: 

 Stukanie dzięcioła – k, k, k, k, k, k! 
 Kumkanie żaby – kum, kum!
 Klekot bociana – kle, kle, kle!
 Krakanie wrony – kra, kra, kra!

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/gra-planszowa-z-gloska-sz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/gra-planszowa-z-gloska-sz/


Pokoloruj biedronkę, następnie wytnij kropki dla niej. Przy pomocy słomki
przenieś kropki na biedroneczkę. Policz ile biedronka ma kropek, narysuj tyle

kwiatów ile jest kropek.

UTRWALANIE GŁOSKI [L]

Na rozgrzewkę zrób gimnastykę buzi i języka: 
 Wysuń język i jego czubkiem staraj się dotknąć nosa. Następnie oblizuj górną

wargę, a potem obie wargi, wykonując ruch „kółeczka”. 
 Liż lody z talerzyka lub wafelka. 

 Połóż żelek na języku, a następnie spróbuj go mocno docisnąć do podniebienia i
chwilkę przytrzymaj. Następnie spróbuj przejść z żelkiem z pokoju do kuchni,

nie upuszczając go i nie zjadając. 
 Skacz z nogi na nogę a przy każdym podskoku powtarzaj głoskę [l]. *

*O. Pawlik, J. Szostek Zabawy logopedyczne, wyd. Aksjomat

POLECAM drugi filmik pani Ani Risin na kanale YouTube:
„Utrwalanie głoski [L] z lamą Lucynką”

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

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


UTRWALANIE GŁOSKI [R]

Logopedyczny chińczyk z głoską [r]
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-r/logopedyczny-chinczyk-z-

gloska-r

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-r/logopedyczny-chinczyk-z-gloska-r
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-r/logopedyczny-chinczyk-z-gloska-r


UTRWALANIE GŁOSEK [F], [W]

Wykonaj planszę do gry samodzielnie i nazywaj obrazki, w którch nazwach 
znajdują się ćwiczone głoski.

NA KONIEC podpowiedzi…

JAK POMÓC DZIECKU Z ROZWOJOWĄ NIEPŁYNNOŚCIĄ MOWY?

Pamiętaj, że naturalne zaburzenia płynności mowy mogą się nasilić, jeśli dziecko
przebywa  w niesprzyjających  warunkach.  Zbyt  wysokie  wymagania,  trudna
atmosfera  rodzinna,  brak  możliwości  naturalnej  ekspresji  uczuć  -  często
przyczyniają  się  do  napięcie  emocjonalnego  wyrażanego  przez  mowę.  Dlatego
warto o tym pamiętać i wykazać działanie zapobiegawcze.

 Kiedy dziecko mówi do ciebie - okazuj mu uwagę i zrozumienie.
 Jeśli  dziecko ”zapląta”  się  w mówieniu nie spiesz mu od razu z pomocą.

Poczekaj, aż sam skończy wypowiedź.
 Postaraj  się  uprościć  sposób  w jaki  zwracasz  się  do  swojego  dziecka.

Często stara się ono dorównać mowie dorosłych.  Wolne tempo mówienia
i używanie  krótkich zdań  może wspomóc  uzyskanie  płynności  wypowiedzi
dziecka.

 Rozmawiając z dzieckiem zwolnij tempo mowy, używaj prostych, krótkich
zdań,  przedłużaj  samogłoski,  np.:  „Cooo  dlaaa  mnieee



naaaryyysooowaaałeeeś?", sylabizuj, mów szeptem lub śpiewaj. W okresach
wzmożonej niepłynności nie zmuszaj dziecka do wypowiadania się, pozwól
mu milczeć.

 Nie  rozmawiaj  o tej  trudności  w obecności  dziecka.  Nie  okazuj
zaniepokojenia  trudnościami  w jego  wypowiedziach.  Twój  przesadny  lęk
może mu się udzielić. 

 Nie stosuj nagród za poprawne mówienie. Nie dawaj uwag: „No widzisz, jak
się postarasz, to potrafisz”. Dziecko zacznie wtedy odczuwać, że z jego
wymową, a tym samym z nim - coś jest nie tak.

 Nie  stawiaj  dziecka  w sytuacji,  gdzie  musiałoby  prezentować  swoje
zdolności  językowe  -  recytowanie  wierszy  dla  całej  rodziny,  publiczne
przeprosiny itp.

 Pomimo starań rodziców, często zdarza się że na wadliwą wymowę dziecka
zwraca uwagę kolega z przedszkola lub nadopiekuńcza ciocia. Okaż wtedy
dziecku wsparcie i zrozumienie.  Możesz powiedzieć:  „Ja też czasem się
zaplączę jak jestem zdenerwowana”. To przecież prawda - nawet dorosłych
niekiedy  trudno zrozumieć.

 Dbaj o dobre zdrowie fizyczne i psychiczne swojego dziecka. Słuchaj jego
potrzeb, pomagaj przezwyciężać trudne sytuacje.

 Zapewnij  dziecku  12  –  sto  godzinny  sen,  a  w  dzień  ruch  na  świeżym
powietrzu (minimum 2h/dziennie, bez względu na pogodę).

 Systematycznie pływaj z dzieckiem 2 razy w tygodniu oraz zapewnij mu
udział w zajęciach muzycznych.

 Całkowicie  wyeliminuj  lub  ogranicz  TV i  gry  komputerowe.  Chroń  przed
filmami, bajkami i opowiadaniami wyzwalającymi grozę i napięcie.

 Stosuj codziennie masaże rozluźniające napięcie ciała.
 Zachęcaj  dziecko do zabaw oddechowych (dmuchanie  w kłębuszki  waty,

papierowe  kulki,  wiatraczki,  świeczki,  balony,  bańki  mydlane,  pianę  w
wannie  podczas  kąpieli,  itp.)  oraz  do  gry  na  instrumentach  (organkach,
harmonijce, trąbce, flecie).

 Wykorzystuj muzykę relaksacyjną, dostosowaną do upodobań dziecka.
 Izoluj dziecko od spięć i konfliktów, dbaj o dobry klimat w domu. 

Gra planszowa – terapia jąkania
https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/plynnosc-mowienia/

Życzę miłej zabawy 
Renata Koźlik

https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/plynnosc-mowienia/
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