
ĆWICZENIA ODDECHOWE 

 Wdech przez nos, wydech ustami  

 Dmuchamy na paski papieru, kulki waty lub papierowe postacie umocowane na nitkach.  

 Bawimy się z płomieniem świecy: dmuchamy leciutko, aby płomień drgał, ale nie zgasł, 

staramy się zdmuchnąć płomień z dużej odległości, zdmuchujemy z dużą siłą z bliska, 

zdmuchujemy kilka świeczek jednocześnie. 

 Zabawy z rurką, słomką: 

- „Burza w szklance wody”. Zanurzamy słomkę w wodzie i dmuchamy mocno; lekko 

wywołując bąbelki, 

- słomkę wkładamy do szklanki i nie dotykając jej powierzchni, wydmuchujemy w wodzie 

„dołek”, 

 Zabawy z piłeczką pin - pongową (może to być wacik, papierek). Przedmiot kładziemy na 

środku stolika. Po przeciwnych siedzą: rodzic i dziecko w takiej pozycji, by mieli usta na 

poziomie powierzchni stolika i: 

- lekko dmuchamy na piłeczkę, tak by przechodziła „piechotą” przez stolik od dziecka do 

logopedy, 

- staramy się wbić gola w bramkę zbudowaną z klocków  

 Dmuchamy na wiatraczki duże i małe. 

 Wydmuchujemy  w górę waciki, piórka: Kto wyżej? Kto utrzyma dłużej wacik, piórko w 

górze? 

 Zabawa w naśladowanie śmiechu różnych osób:  

-      Jak śmieje się pan? Ho –ho –ho...  

-      Jak śmieje się pani? Ha – ha - ha... 

- Jak śmieje się dziecko? Hi – hi – hi ... 

- Jak śmieje się staruszka/ he – he – he ... 

- Jak śmiejemy się wesoło? 

- Jak śmiejemy się cicho? 

- Jak śmiejemy się smutno? 

- Jak śmiejemy się tłumiąc śmiech?  

Do kolejnych intonacji dołączamy odpowiednią mimikę twarzy. 

 Huśtamy ulubioną zabawkę. Dziecko leży na podłodze, ma zabawkę ułożoną na brzuchu. 

Huśta ją przy pomocy oddechu. Aby zabawka nie spadła, oddech musi być wolny i równy. 

 Łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchami rąk, nóg i tułowia. 

- dziecko stoi wyprostowane, unosi jak najwyżej ramiona i wykonuje głęboki wdech. 

Następnie zgina kolana, pochyla się luźno do przodu, głośno wydmuchuje powietrze z 

płuc. 



Ćwiczeniu może towarzyszyć taki np. tekst: 

Kwiatki rosną (wdech) 

Kwiatki więdną (wydech)  

ĆWICZENIA JĘZYKA 

Kotki - kotek pije mleko (szybkie ruchy języka w przód i w tył, kotek oblizuje się (czubek 

języka okrąża szeroko otwarte wargi). 

Zmęczony piesek - dzieci naśladują pieska, który głośno oddycha i język  ma mocno 

wysunięty na brodę.  

Co dzieje się za oknem? - kierowanie języka do nosa, do brody, w prawą i w  lewą stronę.  

Schodzimy po schodach - język to szczoteczka do zębów, która po kolei czyści zęby górne 

od strony zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie zęby dolne z obu stron.  

Łopatka - wysuwanie płaskiego i szerokiego języka, itp. 

Koniki - czubek języka uderza o podniebienie i opada na dół tzw. kląskanie. 

Żabka - dziecko z talerzyka zbiera płatki kukurydziane za pomocą czubka  języka, stara się 

wyciągnąć długi język, jak u żaby. 

Język masażysta - czubek języka masuje delikatnie podniebienie, dziąsła na górze i dole, 

wargi, policzki od środka, próbuje rysować kreseczki, kółeczka. 

 

ĆWICZENIA WARG I POLICZKÓW 

Lusterko – naśladowanie min: wesołej, smutnej - podkówka z warg, obrażonej,  

zdenerwowanej. 

Całuski - przesyłanie całusków, wargi wysunięte do przodu, cmokanie. 

Rybka - wysuwanie warg do przodu  i rozszerzanie na końcu jak u ryb. 

Zły pies – naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie  zębów. 

Kotki – dziecko wysuwa wargi do przodu i przesuwa pyszczkiem w prawą i w lewą stronę.. 

Kołderka - nakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie. 

Zabawy z balonikiem - nabranie powietrza i zatrzymanie go w wydętych policzkach, 

przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego, balon pękł - dziecko palcami uderza 

w policzki.                                                   

Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora. 

Wzywanie pomocy - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e-o  - naśladowanie 

karetki pogotowia, i-u  - naśladowanie policji,  e-u  - naśladowanie straży  pożarnej.  


