
PONIEDZIAŁEK 

Ćwiczenia oddechowe 

1. Burza w szklance wody- dmuchaj przez słomkę w wodę, aby powstały bąbelki. Możesz dodać płynu do 

mycia naczyń lub mydła w płynie. Wykonuj ćwiczenia pod kontrolą rodziców, abyś nie połknął/połknęła 

wody z płynem.  

 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

 Rybka- powoli otwieraj i zamykaj wargi tworzące kształt koła jakbyś bezgłośnie 

mówił/mówiła „po”, 

 Zły pies- szczerz zamknięte zęby, obnażając je tak, aby dziąsła były widoczne, 

 Usta zaglądają do brzucha- wciągnij usta w głąb buzi, 

 Balonik- nabierz dużo powietrza i zatrzymaj je w wydętych policzkach; na hasło „pękł”- 

przekłuj palcami balonik (dotknij palcami policzków i wypuść powietrze), 

 Kotki- przesuwaj językiem dookoła ust (czubek języka okrąża szeroko otwarte wargi),  

 Jaszczurka- kilka płatków kukurydzianych na talerzyku-twoim zadaniem jest zebrać płatki 

posługując się tylko czubkiem języka. 

Ćwiczenia-  wierszyki masażyki 

PIZZA (zabawa włoska, oprac. M. Bogdanowicz) 

[Dziecko leży na brzuchu] 

Najpierw sypiemy mąkę [Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni] 

zgarniamy ją [brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające] 

lejemy oliwę [rysujemy palcem falistą linię, począwszy od karku aż do dolnej części pleców] 

dodajemy szczyptę soli [lekko je szczypiemy] 

no... może dwie, trzy. 
Wyrabiamy ciasto [z wyczuciem ugniatamy boki dziecka] 

wałkujemy [wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół] 

wygładzamy placek [gładzimy je] 

i na wierzchu kładziemy: 
pomidory, [delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki] 

krążki cebuli, [rysujemy koła] 

oliwki, [naciskamy palcem w kilku miejscach] 

... [dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy] 

posypujemy serem [szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni] 

i... buch! do pieca. 
[Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji-dopóki dziecko ma na to ochotę] 

Wyjmujemy i kroimy: [Kroimy plecy brzegiem dłoni] 

dla mamy, dla taty, 

dla babci, dla brata 
dla (imię dziecka)... a teraz [dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy] 

polewamy keczupem, [kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami] 

i... zjadamy... mniam, mniam, mniam. 
[Przytulenie rodzica i dziecka] 

 

 

 



WTOREK 

Ćwiczenia oddechowe 

1. Gwiżdż przez gwizdek, ustami.  

Ćwiczenia fonacyjne 

Rodzic czyta wierszyk „Psss…”, polecając dzieciom, aby przy powtarzającym się motywie psss… 

naśladowały jak najdłużej ten dźwięk. 

Napompował Oluś  

gumowy materac,  

lecz nie wcisnął korka.  

I co będzie teraz? 

– psss…, psss… 

– psss…, psss… 
Jedzie na rowerze  

Weronika. 

-psss… 
z jednego koła powietrze jej znika. 

– psss…, psss… 

– psss…, psss… 
Z powietrzem tak bywa: 

gdy dziurkę znajduje,  

to bez pozwolenia 

z sykiem wylatuje! 

– psss…, psss… 

– psss…, psss… 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia ruchowe 

Skoki mniejsze i większe- Pamiętaj! Wykonuj te ćwiczenia z rodzicem! 

 Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe 

paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Twoim zadaniem jest sprawne przeskakiwanie 

kolejnych szczebelków. 

 Gra w klasy – narysujcie grę w klasy i skaczcie. 

 Skoki przez linkę - To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy potrzebna 

jest linka, którą musisz zamocować lub położyć na ziemi i skakać przez nią. A może zagracie w 

gumę? Twoja mama na pewno zna tę zabawę ;) 

 Spacerek - Włączcie muzykę i wykonujcie różne zadania, np.: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy każdy 

udaje, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – podbiegajcie i łapcie niewidoczne motylki; 

„Zrywamy szyszki!”, podskakujcie i symulujcie obrywanie z gałęzi szyszek. W tym ćwiczeniu 

możesz wymyślić swoje zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚRODA 

Ćwiczenia oddechowe 

1. „Gotowanie obiadu”- rozdmuchiwanie przez plastikową rurkę np. suchej kaszy, ryżu, grochu. 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://domologo.pl/ 

 

 

 



Ćwiczenia lewopółkulowe 

Pokoloruj tęcze według podanych kolorów. Rozpoczynaj kolorować tęcze od góry, tak jak jest na 

przykładzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://i.pinimg.com/ 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 

Ćwiczenia oddechowe 

1. Niegasnąca świeca- poproś mamę lub tatę aby zapalili świecę. Dmuchaj na płomień świecy tak, aby on 

tylko się poruszał, a nie gasnął. 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://i.szczycienski.wm.pl 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia artykulacyjne 

Posłuchaj bajki czytanej przez rodzica i spróbuj odpowiedzieć na pytania. Autorem bajki jest Lucyna 

Jaroch-Połom w zbiorze bajek „Bajki logopedyczne. Zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka”. 

 

  



PIĄTEK 

Ćwiczenia oddechowe 

1. Piórka- połóż piórka na różnych przedmiotach w domu i zdmuchuj je z nich: z kanapy, z fotela, z szafki, 

ze stołu. Możemy też wykorzystać części ciała: dłoń, ramię, własną stopę… albo części ciała mamy lub taty!  

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

 JĘZYK NA SPACERZE– Przy szeroko otwartej buzi wykonuj pionowe i poziome ruchy 

języka (góra – dół, z boku na bok), 

 ROBACZEK W BUZI– Wypychaj językiem policzki, ruchy języka przypominać będą 

biegnącego w buzi robaczka. 

 SŁODKIE USTA– Poproś rodzica lub sam posmaruj usta miodem lub dżemem. Zjedz 

językiem smakołyk. 

 WANIENKA– Próbuj wygiąć język na kształt wanny do kąpania. Można pomóc dziecku, 

kładąc na języku kawałek papierka i bawiąc się w pokazywanie go i chowanie. 

Ćwiczenia słuchowe 

DUŻO CZY MAŁO?– Poproś rodziców aby do dwóch pojemników (kubków) włożyli różną liczbę 

przedmiotów (np. gwoździe, guziki, groch, kredki itp.). Rodzice poruszają kubkami, a Ty zgaduj, gdzie jest 

więcej elementów. Zrób to samo ćwiczenie swoim rodzicom, czy uda im się odgadnąć? 

Zabawy paluszkowe 

Zabawa paluszkowa zaczerpnięta z „Zabawy paluszkowe" Krzysztof Sąsiadek. 

 



Świetnie sobie radzisz! 


