
PROPOZYCJA ĆWICZEŃ Z ZAKRESU TERAPII MOWY DLA DZIECI 

PRZEDZKOLNYCH, DLA KLAS I – III ORAZ IV-VIII  szkoły podstawowej SOSW 

 

I. Ćwiczenia języka 

a. otwieramy szeroko buzię – wargi smarujemy np. nutellą i oblizujemy je 

b.  wypychamy językiem raz lewy  policzek od wewnątrz, raz prawy 

c. kląskamy językiem spuszczając go z podniebienia, naśladując stąpanie konia po bruku 

d. nabieramy jak najwięcej powietrza do buzi, żeby przypominała balon, następnie bardzo 

powoli wypuszczamy 

e. wysuwamy język i unosimy go do góry, jakbyśmy chcieli dotknąć nim czubka nosa 

f. wysuwamy język i opuszczamy w dół, jakbyśmy chcieli dotknąć nim czubka brody 

II. Ćwiczenia warg 

a. cmokamy ustami kilka razy, jakbyśmy przesyłali komuś buziaki 

b. otwieramy szeroko usta i naprzemiennie wypowiadamy samogłoski A-O 

c. ściągamy wargi do przodu wymawiając samogłoskę U, kąciki ust cofamy wypowiadając I 

d. parskanie wargami – zabawa w motor 

Wszystkie ćwiczenia powinny być prowadzone w formie zabawy.  

 

Ćwiczenia na pionizację języka 

a. kotek – mlaskamy 

b. konik – kląskamy ( stukanie kopyt) 

c. wiewiórka maluje sufit – czubkiem języka ( przy otwartej buzi) oblizujemy podniebienie  

d. do wałka dziąsłowego przyklejamy kawałek chrupka, czubkiem języka przy otwartej buzi 

próbujemy go odkleić 

 

Ćwiczenia oddechowe 



a. wydmuchiwanie baniek mydlanych 

b. słomkę do napojów wkładamy do szklanki z wodą, dziecko zamiast pić przez słomkę może 

przez nią dmuchać  tworząc bąbelki 

c. piórka kładziemy  na różnych przedmiotach, na dłoni i zdmuchujemy je z nich 

d. za pomocą słomki przenosimy karteczki do miseczki, małe i lekkie elementy  układanki na 

właściwe miejsce 

e. bawimy się piłeczką ping- pongową lub styropianową np. dmuchając ją do siebie 

 

Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny dla młodszych dzieci 

1. zagadki słuchowe 

a. wysypywanie klocków  

b. tykanie zegara 

c. darcie papieru 

d. gniecenie folii 

e. dźwięk kluczy 

2.wskazywanie źrodła dźwięku, np. schowana za plecami zabawka z pozytywką 

3. rozpoznawanie i nazywanie dźwięku, np. nagranych na płycie odgłosów otoczenia 

4. odtwarzanie przez dzieci słyszanego rytmu przy pomocy wyklaskiwania, 

wytupywania, wystukiwania 

5. powtarzanie wyrazów dźwiękonaśladowczych 

Przyjaciele z podwórka- historyjka.  

Kasia zaprosiła dzieci, aby poznały jej przyjaciół z podwórka.  

Na powitanie wyjrzał ze stajni konik Karusek:                                  iha  iha… 

Wesołe powitanie konika usłyszały pasące się opodal krówki:          muuu  muuu… 

Koza Siwulka pokiwała różkami do dzieci:                                        meee  meee… 

Kaczki maszerują nad staw, rozmawiając ze sobą:                           kwa kwa … 

Stary baran spogląda groźnie na wszystkich ze swojej zagrody:      bee bee… 



Z daszku werandy spogląda na podwórku kotek mruczek:               miau miau… 

Spłoszone zwierzęta uspokoił dopiero piesek Burek  

i na podwórku zapanował porządek:                                     hau hau… 

Ćwiczenia słuchu fonematycznego dla starszych uczniów 

1. wyodrębnianie głoski na początku wyrazu (w nagłosie) 

    wyodrębnianie ostatniej głoski w wyrazie (wygłosie) 

    wyodrębnianie głoski w środku wyrazu (śródgłosie) 

2. wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba- jedno 

klaśnięcie), oprócz tego można bawić się w kończenie wyrazów, podajemy pierwszą sylabę, 

np. ko-, a dziecko dodaje - ło (koło) 

3. rozwiązywanie zagadek 

Choć się zielonej trawy naje, to jednak białe mleko daje. (krowa) 

Nie gryzą choć zęby mają, ogrodnikom pomagają. (grabie) 

Najlepszym lekarzem złamanego ołówka jest… (temperówka) 

Wisi w łazience, wycierasz nim ręce. (ręcznik) 

4. Przeczytaj wyrazy. Podkreśl literę, którą się różnią 

beczka - teczka                                         

praca - płaca                                           

rogi – nogi 

hak – mak 

pałac - pajac 

Ćwiczenia słuchu fonematycznego zebrała i opracowała: 

Agnieszka Dobrzyńska 

 

• Czajkowska I., Herda K.- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole, Wyd. WSiP,     

Warszawa 1989 r. 

• Nowak J. E. - Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami 

w czytaniu i pisaniu, Wyd. WSiP ,  Bydgoszcz 1995 r. 

• Sachajska E. - Uczymy poprawnej wymowy, Wyd. WSiP, Warszawa 1981r. 

 

 

 



 

 

Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem 

Przeczytaj uważnie tekst i pokoloruj rysunek. 

Nareszcie przyszła wiosna. Często świeci słońce, ale czasami pada deszcz. Z 

ciemnej chmury leją się niebieskie krople deszczu. Marysia wyszła na spacer. 

Wzięła ze sobą parasol w czerwone, niebieskie, żółte, zielone i pomarańczowe 

pasy. Drewnianą rączkę trzymała w swojej lewej ręce. Kaczuszka, która 

chlapała się w kałuży, zauważyła, że Marysi płaszczyk jest tego samego koloru 

co ona, mają też z Marysia takie same kapelusze. Wieczorem dziewczynka 

będzie musiała wysuszyć swoje zielone buciki. Pomarańczowe łapki kaczuszki wyschną same. 

Wypisz z tekstu cztery czasowniki i pięć rzeczowników. 

Czasowniki:................................................................................................................................ 

Rzeczowniki:................................................................................................................... 

 

Podkreśl do czego służą wymienione przedmioty. 

ołówek - do liczenia, do pisania, do czytania 

książka - do siedzenia, do jedzenia, do czytania 

krzesło - do siedzenia, do leżenia, do stania 

widelec - do jedzenia, do patrzenia, do mówienia 

 

Uważnie przeczytaj artykuł i dokładnie wykonaj wszystkie polecenia. 

 

Zdrowie ma ogromne znaczenie dla człowieka. Tylko zdrowy organizm 

prawidłowo funkcjonuje i może spełniać swoje zadania. Wszelkie zaburzenia 

pracy organizmu, wywołane przez różnorodne czynniki, są stanem 

chorobowym. Powoduje to wówczas osłabienie naszego organizmu. 

Choroby współczesnego człowieka często są wynikiem złego trybu życia: 

- niewłaściwego odżywiania, 

- braku wysiłku fizycznego, 

- palenia papierosów, 

- nieprawidłowego ubierania się, 

- nadmiernego spożywania alkoholu. 

Spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczu i cukrów może być przyczyną otyłości, 

chorób serca i cukrzycy. Brak aktywności fizycznej obniża sprawność układu 

krwionośnego i ruchowego, co może doprowadzić do wychłodzenia lub 

przegrzania organizmu i zwiększenia jego podatności na przeziębienia i choroby 

układu oddechowego. Zdrowy, dobrze funkcjonujący organizm nie poddaje się 

łatwo szkodliwym zjawiskom. Mówimy wówczas, że organizm posiada 

odporność, która jest naturalną przeszkodą dla czynników wywołujących 



choroby. 

Jakie są czynniki wywołujące choroby? Podkreśl właściwe odpowiedzi. 

- niewłaściwe odżywianie, 

- brak ruchu, 

- ubieranie się dostosowane do pogody, 

- palenie papierosów, 

- nadmierne jedzenie słodyczy, 

- częste spacery. 

 

 

Opracowanie ćwiczeń na podstawie pozycji: 

Z.Olejniczak, M. Stepień „Zadania z czytania” 

S. Łukasik, I. Micinska-Łyzniak, A. Wisniewska „Czytam ze zrozumieniem” 

Wyd. Nowa Era „Sprawdziany osiągnięć szkolnych w klasie trzeciej” 

 

 

                                                                                      Ćwiczenia wybrała i przygotowała 

 

                                                                                        Jolanta Chojnacka - logopeda 

  


