Zabawy logopedyczne
1) Przygotowujemy słomkę i pocięta w paski bibułę lub worek na śmieci. Przyklejamy do słomki
paski bibuły i wprawiamy je w ruch przez dmuchnięcie.
Dmuchamy:
 Dłuuugo…
 Krótko
 Dłuuugo…
 Krótko






A potem:
Krótko, krótko
Dłuuugo…
Krótko, krótko
Dłuuugo…




I jeszcze:
Krótko, krótko, dłuuugo…
Krótko, krótko, dłuuugo…
Pokazywanie tego, co mówisz na „migi” jest bardziej atrakcyjne dla dziecka, np.: dłuuugo… –
rozciągamy ramiona, krótko – składamy. Polecenie wykonywać może raz dziecko, raz dorosły.

2) Piłeczka do zabawy
Prosimy dziecko, by przetransportowało piłeczkę pingpongową z jednego miejsca na drugie,
wyłącznie za pomocą oddechu, nadając piłce kierunek, np.:
 Od kanapy do fotela
 Najdalej jak potrafi (można zmierzyć miarką)
 Żeby przeleciała przez próg
 Do schodów
 Na koniec dywanu
3) Mecz
Na prostej powierzchni, np. na stole kładziemy piłeczkę. Dziecko stoi z jednej strony, dorosły
naprzeciwko. Każdy z zawodników ma za zadanie, tak dmuchać w piłeczkę, żeby strzelić gola
przeciwnikowi. Bramki można wydzielić ulubionymi zabawkami.
4) Balonikowe zabawy
Nadmuchujemy balonik, jeśli dziecko potrafi – może to zrobić samodzielnie, następnie rysuje
na nim buźkę, oczy, uszy, itd. Można wymyślić również dla niego imię. Na początku można go
odbijać i podrzucać. Jeśli dziecko się już wyskacze, można bawić się w „Kto dalej”. Chodzi o
to, kto dalej zdoła zdmuchnąć balon na największą odległość. Odległości można mierzyć, wtedy
zabawa wydaje się bardziej „na serio”.
5) Odgłosy ptaków
Wrzucamy do kapelusza, bądź do jakiegoś pojemnika karteczki z nazwami ptaków i zachęcamy
dziecko do ich naśladowania.
 Bocian – kle, kle, kle
 Gołąb – gruchu, gruchu, gruchu
 Wrona – kra, kra, kra













Wróbel – ćwir, ćwir, ćwir
Jaskółka – kiri, kiri, kiri
Gęś – gę, gę, gę
Kaczka – kwa, kwa, kwa
Kura – ko, ko, ko
Kukułka – kuku, kuku, kuku
Indyk – gul, gul, gul
Dzięcioł – stuku – puku, stuku – puku
Sowa – uhu, uhu, uhu
Skowronek – tirli, tirli, tirli
Kruk – kru, kru, kru

