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Oddaje w Wasze ręce drugi numer kwartalnika 
logopedycznego. Znajdziecie tu coś, co może przydać się 

podczas wakacji. Propozycje aktywności i ćwiczeń 
logopedycznych, oddechowych i słuchowych, które bez 
problemu wykonacie podczas wakacyjnego wypoczynku.



Nazwij obrazki. Co słyszysz na początku wyrazu sz czy s ?  Połącz gałki lodów 
z właściwym wafelkiem. Pokoloruj. 







PROPOZYCJA ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH I ZABAW 
USPRAWNIAJĄCYCH ODDECH

Dziecko powinno wdychać powietrze przez nos, a wydychać przez usta- taki 
tor oddechowy zapewni prawidłowy rozwój i funkcjonowanie aparatu 

artykulacyjnego.

● Dmuchanie baniek mydlanych w konfiguracji: długo – krótko – długo, słabo – 
mocno – bardzo mocno.

● Wąchanie kwiatów.
● Dmuchanie na zawieszone na nitkach małe elementy.
●  „Kołysanie” misia. Dziecko kładzie się na plecach na płaskiej powierzchni. 

Na brzuchu kładziemy małą maskotkę. Zadaniem dziecka jest nabranie 
powietrza do brzuszka (przepony) i wypuszczenie tak aby miś się kołysał.

● Dmuchanie na lekkie przedmioty – piórka, waciki, papierki od cukierków, 
suche liście, paski.

● Dmuchanie na świecę tak aby nie zgasić płomienia.
● Dmuchanie przez słomkę do kubka z wodą (wywoływanie burzy).
● Nadymanie buzi i przepychanie powietrza w zamkniętej buzi.
● Nadmuchiwanie balonika.
● Chuchanie na „zmarznięte” ręce, na gorącą zupę.
● Zabawy ortofoniczne naśladujące głosy zwierząt np. : syczenie węża, 

szczekanie psa
● Naśladowanie śmiechu ludzi: HA HA HA, HU HU HU, HE HE HE, HI HI HI
● Naśladowanie lokomotywy – wydmuchiwanie „nadmiaru pary” – ffff, szszsz.
● Naśladowanie syreny – „ eu-eu- eu”, „ au-au-au” – na jednym wydechu.
● Przenoszenie za pomocą słomki skrawków papieru.



Ćwiczenie oddechowe. Wytnij gruszki i za pomocą 
słomki umieść je do słoiku. 



Drogi Rodzicu Motywuj Swoje Dziecko ! 

Ćwiczenia buzi i języka to ćwiczenia mięśni. Największą rolę odgrywa tu 
regularność! Codzienne ćwiczenia pozwolą szybciej wzmocnić mięśnie 

narządów artykulacyjnych. 
Należy chwalić dziecko nawet za najmniejsze postępy – nic tak nie zmotywuje 

do dalszej pracy jak pochwały ze strony bliskich i ważnych dla niego osób.

Pomocna w tym będzie tabelka motywacyjna. 



Rysuj po śladzie i odczytuj sylaby, które spotykasz po drodze. 



Pokoloruj lody zgodnie z instrukcją. 
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Zaprowadź zwierzątko do roślinek powtarzając sylaby 



Wspólne czytanie tekstu z obrazkami 

LATO

Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka
Razem z rzeką czeka .

A tam ciągle nie ma nas!

Lato to   ,     i zabawa.

Na łące kolorowe , i . 

To , i               .

Lato to podróż, zwiedzanie świata z  .

Przyda się           ,   i uśmiech.

To  , i .

Mnóstwo uśmiechu i dobrej zabawy.   



Propozycja łamańców językowych, które pomogą 
rozgrzać  aparat artykulacyjny. 



  Do zobaczenia
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