
 

 

„DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE” 

 

Drodzy Rodzice!  

Pamiętajmy, że małe dziecko uczy się poprzez zabawę. Proste, ciekawe i śmieszne 

dla dziecka ćwiczenia pomagają w jego rozwoju mowy. Praca rodzica z dzieckiem                

w domu jest nieodłącznym elementem każdej terapii logopedycznej, dlatego 

niezwykle jest abyście to WY- RODZICE jak najbardziej stymulowali rozwój mowy 

Waszego dziecka. Oto propozycje zabaw logopedycznych dla dzieci w wieku od 2- 3 

roku życia, które możecie Państwo wykonać ze swoim dzieckiem w domu. Są one 

świetną zabawą, a przede wszystkim wpływają na rozwój mowy Waszego dziecka.  

 

UWAGA! Ćwiczenia logopedyczne dzieci powinny trwać od 3 do 5 

minut. Można też dłużej, jeżeli zmienimy pozycję ciała                              

np. wstaniemy. 

Podczas wspólnych zabaw musimy zadbać o bezpieczeństwo 

naszego dziecka. Wszystkie zabawy należy wykonać z dzieckiem 

przy pomocy i w obecności rodzica. Nie należy ani na chwilę 

zostawiać dziecka samego. Stale musimy mieć je w zasięgu 

naszego wzroku! 

 

ĆWICZENIA ODDECHOWE: 

Ćwiczenia oddechowe należą do podstawowych technik wykorzystywanych                        

w profilaktyce oraz terapii logopedycznej. Oddychanie, to podstawa dobrej wymowy. 

Dziecko powinno wdychać powietrze przez nos, a wydychać przez usta- taki tor 

oddechowy zapewni prawidłowy rozwój i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. 

Wykonując ćwiczenia oddechowe dziecko trenuje również siłę swojego wydechu. 

 

1. WYŚCIGI STATKÓW  

 

Do tej zabawy będziemy potrzebować:  

● kartki papieru (format A4),  

●  plastikowy pojemnik,  

● letnią wodę;  

 

Przebieg zabawy:  



Z kartek papieru (co najmniej dwóch) rodzic w

 

Oto wskazówki jak wykonać

Lub: https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0

 

Do dużego plastikowego pojemnika rodzic nalewa letni

połowę pojemności naczynia. 

Najlepiej ustawić go na płaskiej powierzchni, np. małym stoliku

stabilnie. Rodzic razem z dzieckiem 

pojemnik był na wysokości ich oczu. 

przytrzymywać pojemnik z wod

na wodzie, starając się ustawi

wyścigu. Rodzic demonstruje dziecku 

i wypuszczając powietrze ustami. Strumie

na statek, który porusza się

rodzic kontrolował i przypominał dziecku

wydech, tym statek popłynie dalej. 

Udanej zabawy!  

 

WSKAZÓWKA: Jeśli chcecie urozmaici

ozdobić i podpisać.  

 

 

 

Z kartek papieru (co najmniej dwóch) rodzic wykonuje statek techniką

Oto wskazówki jak wykonać taki statek:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0 

ego plastikowego pojemnika rodzic nalewa letnią wodę. Należ

ci naczynia. Pojemnik ustawiamy w bezpiecznym miejscu. 

 go na płaskiej powierzchni, np. małym stoliku

Rodzic razem z dzieckiem siadają bezpiecznie wokół stolika, tak aby 

ści ich oczu. Dla bezpieczeństwa osoba dorosła mo

pojemnik z wodą jedną ręką. Wykonane łódki kładziemy ostro

 ustawić je przy brzegu pojemnika. Czas na rozpocz

cigu. Rodzic demonstruje dziecku ćwiczenie robiąc wdech nosem, 

c powietrze ustami. Strumień wydychanego powietrza jest kierowany 

y porusza się po wodzie. Bardzo ważne jest, aby podczas zabawy 

rodzic kontrolował i przypominał dziecku o wdechu nosem, a nie ustami.  Im dłu

wydech, tym statek popłynie dalej.  

li chcecie urozmaicić zabawę, po złożeniu statków mo

ykonuje statek techniką origami. 

. Należy wlać około 

Pojemnik ustawiamy w bezpiecznym miejscu. 

 go na płaskiej powierzchni, np. małym stoliku, aby stał 

wokół stolika, tak aby 

stwa osoba dorosła może 

Wykonane łódki kładziemy ostrożnie 

 je przy brzegu pojemnika. Czas na rozpoczęcie 

c wdech nosem,                                  

 wydychanego powietrza jest kierowany 

ne jest, aby podczas zabawy 

o wdechu nosem, a nie ustami.  Im dłuższy 

eniu statków możecie je 



2. WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

 

Do tej zabawy będziemy potrzebowa

- gumową rękawiczkę, 

- pisak, 

- nożyczki, 

- papierowy kubeczek,  

- słomkę, 

 - gumki recepturki; 

 

Przebieg zabawy:  

Rodzic rozpoczyna wykonanie zaj

lewą stronę i zawiązania supełka na 

 

Następnie rodzic związuje razem kciuk oraz mały paluszek. Supełek powinien b

podwójny, na samym koniuszku 

ĄCZEK 

dziemy potrzebować: 

Rodzic rozpoczyna wykonanie zajączka z gumowej rękawiczki od odwrócenia jej na 

zania supełka na środkowym palcu.  

zuje razem kciuk oraz mały paluszek. Supełek powinien b

podwójny, na samym koniuszku palców. 

kawiczki od odwrócenia jej na 

 

zuje razem kciuk oraz mały paluszek. Supełek powinien być 



  

Dalej, rodzic odwraca rękawiczk

w środku. Osoba dorosła częś

z dzieckiem rysuje pisakiem oczy i pyszczek zaj

 

 

  

 

 

ękawiczkę na prawą stronę, tak by supełki znalazły si

rodku. Osoba dorosła częściowo wkłada rękawiczkę na swoją rękę

z dzieckiem rysuje pisakiem oczy i pyszczek zajączka. 

 

, tak by supełki znalazły się                     

ą rękę i wspólnie                 

 



Rękawiczkę odkładamy i przygotowujemy kubek. W kubku, tu

i wyłącznie-Rodzic robi otwór, tak aby zmie

zrobić przy pomocy nożyczek

Po wykonaniu otworu, noż

dziecka!  

  

 

Na tak przygotowany kubeczek osoba dorosła nakłada r

 

 odkładamy i przygotowujemy kubek. W kubku, tuż przy dnie 

otwór, tak aby zmieściła się w nim słomka. Dziurk

życzek, przy zachowaniu środków ostrożności. 

Po wykonaniu otworu, nożyczki należy odłożyć w miejsce niedost

Na tak przygotowany kubeczek osoba dorosła nakłada rękawiczkę, cało

dodatkowo zabezpiecza gumk

Zabawka oddechowa jest gotowa.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przy dnie  tylko                     

 w nim słomka. Dziurkę należy 

ści.                             

miejsce niedostępne dla 

 

ę, całość 

dodatkowo zabezpiecza gumką recepturką. 

Zabawka oddechowa jest gotowa. 



Zadaniem dziecka jest nadmuchanie zaj

spadła z kubeczka. Dziecko bierze wdech nosem i wypuszcza powietrze przez 

słomkę. Dla bezpieczeństwa rodzic powinien przytrzymywa

Przed wykonaniem ćwiczenia rodzic powinien pokaza

prawidłowo wykonać. 

 

 

UWAGA: Proszę o zachowanie 

wykonywania zabawki, a tak

użytkować wykonaną zabaw

osoby dorosłej!  

 

Pomysł zaczerpnięty ze strony: domologo.pl

 

 

 

 

 

Zadaniem dziecka jest nadmuchanie zajączka, ale w taki sposób, by r

spadła z kubeczka. Dziecko bierze wdech nosem i wypuszcza powietrze przez 

ństwa rodzic powinien przytrzymywać dziecku słomk

wiczenia rodzic powinien pokazać dziecku, jak nale

 

 o zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas 

a także podczas jej użytkowania. Dziecko powinno 

 zabawkę tylko i wyłącznie pod kontrolą i w obecno

ty ze strony: domologo.pl 

ale w taki sposób, by rękawiczka nie 

spadła z kubeczka. Dziecko bierze wdech nosem i wypuszcza powietrze przez 

 dziecku słomkę. 

 dziecku, jak należy je 

ci podczas 

ytkowania. Dziecko powinno 

i w obecności 



3. WIOSENNA POGODA  

Do tej zabawy będziemy potrzebowa

● niebieską krepę,  

● nożyczki,  

● żółtą kartkę papieru; 

 

Przebieg zabawy:  

Rodzic wycina z niebieskiej krepy kształt chmury, a z 

Następnie odkłada nożyczki w miejsce niedost

wprowadza dziecko w temat 

Opowiada, że wiosną pogoda jest kapry

zasłaniają chmury. Rodzic kładzie na stoliku szablon sło

chmurką z krepy. Zadaniem dziecka jest zdmuchni

pokazało się słońce. Przypominamy o wdechu

Przed rozpoczęciem zabawy przez dziecko, rodzic powinien pokaza

prawidłowo wykonać. 

 

4. JĘZYCZEK WIATRACZEK

 

Podczas tej zabawy możemy wykorzysta

na patyku lub wykonać samodzielnie wiatraczek, co dodatkowo urozmaici nasz

zabawę z dzieckiem. Rodzic proponuje dziecku, aby jego j

wiatraczkiem i wyjaśnia mu, jak ma to zrobi

 

 

dziemy potrzebować:  

 papieru;  

Rodzic wycina z niebieskiej krepy kształt chmury, a z żółtej kartki wycina sło

życzki w miejsce niedostępne dla dziecka.

wprowadza dziecko w temat ćwiczenia, pokazując przez okno aktualn

goda jest kapryśna: czasem świeci słońce, a czasem 

chmury. Rodzic kładzie na stoliku szablon słońca, które przykrywa 

 z krepy. Zadaniem dziecka jest zdmuchnięcie chmurki, w taki sposób, aby 

ce. Przypominamy o wdechu nosem i wydechu przez usta.

ciem zabawy przez dziecko, rodzic powinien pokazać

ZYCZEK WIATRACZEK 

żemy wykorzystać gotowy, kolorowy, błyszczą

modzielnie wiatraczek, co dodatkowo urozmaici nasz

 z dzieckiem. Rodzic proponuje dziecku, aby jego języczek był wła

nia mu, jak ma to zrobić.  

Oto wskazówka jak wykonać

wiatraczek: 

 

 

 

Do samodzielnego wykonania wiatraczka 

będziemy potrzebować: 

● kolorową kartkę 

● taśmę klejącą 

● nożyczki 

● słomkę 

 

 

 

ółtej kartki wycina słońce. 

pne dla dziecka. Osoba dorosła 

c przez okno aktualną pogodę. 

ce, a czasem niebo 

ca, które przykrywa 

cie chmurki, w taki sposób, aby 

nosem i wydechu przez usta. 

ciem zabawy przez dziecko, rodzic powinien pokazać, jak należy ją 

kolorowy, błyszczący wiatraczek 

modzielnie wiatraczek, co dodatkowo urozmaici naszą 

zyczek był właśnie takim 

Oto wskazówka jak wykonać samodzielnie 

konania wiatraczka 



Wiatraczek ze względu na bezpiecze

odkłada nożyczki i niepotrzebne s

niedostępne dla dziecka! 

Przebieg zabawy:  

Ćwiczenie wykonuje się przy szeroko otwartych ustach, zataczaj

w buzi ( 5 razy w prawą, raz w lew

proponuje dziecku dmuchanie w prawdziwy wiatraczek, tak aby ten

Przed wykonaniem ćwiczenia rodzic demonstruje

 

UWAGA! Przy wykonywaniu tego 

wpuszczało powietrze noskiem, a wypuszczało ustami. 

 

5. DMUCHAJKA 

 

Z plastikowej butelki odcinamy dół

zabezpieczamy wycięcie np. oklejaj

butelki wykonujemy dziurkę

Dla bezpieczeństwa dziecka,

rodzic!  

 

 

 

 

 

 

 

 

du na bezpieczeństwo, wykonuje rodzic, a nast

yczki i niepotrzebne skrawki papieru w bezpieczne miejsce, 

 

ę przy szeroko otwartych ustach, zataczając ję

, raz w lewą stronę). Po wykonaniu tego ćwiczenia rodzic 

proponuje dziecku dmuchanie w prawdziwy wiatraczek, tak aby ten 

wiczenia rodzic demonstruje dziecku, jak ma je wykona

Przy wykonywaniu tego ćwiczenia należy pamiętać, aby dziecko 

wpuszczało powietrze noskiem, a wypuszczało ustami.  

 

 

 

Do wykonania 

samodzielnej 

będziemy potrzebowa

● plastikow

● słomk

● wat

• taśmę

 

 

lastikowej butelki odcinamy dół, tak aby powstało tam “korytko” i 

cie np. oklejając je taśmą klejącą. Natomiast 

butelki wykonujemy dziurkę, tak aby móc włożyć do niej słomkę.  

stwa dziecka, zabawkę wykonuje tylko i wyłącznie

stwo, wykonuje rodzic, a następnie 

w bezpieczne miejsce, 

ąc językiem koła                 

ćwiczenia rodzic 

 się obracał. 

dziecku, jak ma je wykonać. 

, aby dziecko 

Do wykonania 

samodzielnej „dmuchajki” 

dziemy potrzebować: 

plastikową butelkę 

słomkę 

watę/kulkę z papieru 

śmę klejącą 

i dobrze 

atomiast w zakrętce od 

cznie samodzielnie 



Oto jak powinna wyglądać nasza 

Przebieg zabawy: 

Zadaniem dziecka jest nabranie du

mocnym strumieniem przez usta tak aby uniosła si

Przed wykonaniem ćwiczenia rodzic powinien pokaza

prawidłowo wykonać. 

 

UWAGA! Należy zachować

dmuchajki i uważać na ostre przedmioty. Dziecko powinno 

wykonaną zabawkę tylko i wył

 

ĆWICZENIA ARTYKULATORÓW:

Są to ćwiczenia usprawniają

nadawania mowy. W procesie prawidłowej wymowy głosek wa

sprawne narządy artykulacyjne do których zaliczamy: 

podniebienie miękkie oraz twarde i z

artykulacyjnego jest uzyskanie takiej sprawno

problemu poradził sobie z głosk

UWAGA! Każde ćwiczenie artykulacyjne najlepiej wykonywa

dziecko widzi swoją buzię pomaga mu poczu

artykulacyjnego. 

1. JESTEM UFOLUDKIEM

  

Zabawa polega na wyraźnym wymawianiu głosek w parach: 

● a-i 

● o-e 

● u-y 

 

ć nasza „dmuchajka”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabranie dużej ilości powietrza przez nos i wypuszczenie 

mocnym strumieniem przez usta tak aby uniosła się wata/kulka papieru.

wiczenia rodzic powinien pokazać dziecku, jak nale

y zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania 

 na ostre przedmioty. Dziecko powinno takż

tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej!

WICZENIA ARTYKULATORÓW: 

wiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, które biorą udział w procesie 

nadawania mowy. W procesie prawidłowej wymowy głosek ważną rol

dy artykulacyjne do których zaliczamy: żuchwę, język, wargi, 

twarde i zęby. Głównym celem ćwiczeń aparatu 

artykulacyjnego jest uzyskanie takiej sprawności całego narządu mownego, aby bez 

problemu poradził sobie z głoską, którą będziemy mieli zamiar wywoływa

wiczenie artykulacyjne najlepiej wykonywać przed lustrem. To, 

ę pomaga mu poczuć ułożenie narządów aparatu 

 

1. JESTEM UFOLUDKIEM  

źnym wymawianiu głosek w parach:  

ci powietrza przez nos i wypuszczenie 

 wata/kulka papieru. 

 dziecku, jak należy je 

 podczas wykonywania 

także używać 

cznie pod nadzorem osoby dorosłej!  

ą udział w procesie 

ą rolę odgrywają 

ęzyk, wargi, 

ń aparatu 

du mownego, aby bez 

dziemy mieli zamiar wywoływać.  

 przed lustrem. To, że 

dów aparatu 



Przebieg zabawy:  

Podczas tej zabawy rodzic i dziecko siedzą swobodnie naprzeciwko siebie na 

dywanie. Rodzic tłumaczy dziecku, że zamieniają się w ufoludki i porozumiewają się 

w innych, dziwnym języku. Zadaniem dziecka jest powtarzanie po rodzicu tych 

dziwnych słów: a-i, o-e, u-y.  Ćwiczenie należy powtórzyć trzy razy. 

 

UWAGA! Przy wykonywaniu tego ćwiczenia należy pamiętać, aby szeroko otworzyć 

usta, tak aby maluch widział jak je układamy.  

 

 

2. WIOSENNA BAJKA LOGOPEDYCZNA 

 

Do tej zabawy będzie potrzebny:  

● tekst bajki logopedycznej,  

● lustro;  

 

Przebieg zabawy:  

Rodzic siada z dzieckiem wygodnie przed lustrem. Należy zająć takie miejsce, aby 

obie osoby widziały swoje twarze w lustrze. Następnie rodzic zaczyna opowiadać 

 bajkę logopedyczną, wykonując wymienione w niej ćwiczenia. Jednocześnie 

zachęca dziecko do udziału w zabawie przed lustrem. Wśród ćwiczeń zawartych                  

w tekście znajdują się ćwiczenia warg, ćwiczenia podniebienia miękkiego, ćwiczenia 

języka oraz dodatkowo ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i oddechowe.  

 

Bajka logopedyczna ,, Wiosenny poranek Misia Kłapouszka.’’  

Pewnego wiosennego poranka Miś – Kłapouszek obudził się z zimowego snu. 

Przeciągnął się, ziewnął - ( przeciągamy się, ziewamy - szeroko otwierając usta). 

Wyjrzał ze swojego legowiska (wysuwanie języka z jamy ustnej), spojrzał w górę 

(kierowanie języka w kierunku nosa ). – Świeciło piękne, wiosenne słońce. ,, To już 

prawdziwa wiosna’’ – zawołał miś. ,, Pójdę na spacer, poszukam moich przyjaciół.” 

Miś Kłapouszek maszerował i nucił piosenkę ( la – la – la – unoszenie i mocne ,, 

przyklejanie’’ języka do wałka dziąsłowego za górnymi ząbkami). Na drzewach 

wesoło świergotały ptaszki ( fiju – fiju , ćwir- ćwir), a nad polami fruwały wrony ( kra – 

kra –kra).  

Dookoła zaczynała zielenić się trawka i pojawiały się pierwsze wiosenne 

kwiaty. ,, Jak pięknie pachną’’ – zawołał Miś Kłapouszek (głęboki wdech nosem i 

długi wydech buzią). Nad stawem misio spotkał żaby ( kum – kum kum, rech- rech – 

rech –rech ), na polanie ujrzał swojego przyjaciela - konika Karuska (kląskanie). - ,, 

Cześć Karusku!’’ - zawołał Miś Kłapouszek i uśmiechnął się (szeroki uśmiech.) - ,, 



Witaj misiu’’ ( iiihaa- iiihaa) – zarżał z radości konik.,, Bardzo długo spałeś a tu 

wiosna dookoła, z pewnością jesteś bardzo głodny i burczy ci w brzuszku.’’,, Tak, 

jestem bardzo głodny .’’ zawołał miś i oblizał się na wspomnienie zeszłorocznego 

miodku (oblizywanie warg dookoła – buzia szeroko otwarta.) ,,Miodek był bardzo 

gęsty i bardzo słodki ‘’ – wspominał miś (oblizywanie językiem górnych dolnych 

ząbków przy szeroko otwartej buzi.) Nagle zerwał się wiatr . Wiał raz słabiej, raz 

mocniej ( wdech noskiem , wydech ustami) Niebo zasnuły ciemne chmury i zaczął 

padać deszcz ( plum – plum, kap – kap). Mis pożegnał się szybko z konikiem 

Karuskiem i zaczął biec do domku. Kiedy dotarł do domku poprawił swoje legowisko 

(oblizywanie dna jamy ustnej za dolnymi ząbkami ), odetchnął zmęczony ( ufff- ufff) i 

usnął, mrucząc i śniąc o miodku (mmm… mmm…)  

 

WSKAZÓWKA: Jeśli mamy możliwość, to aby zabawa stała się atrakcyjniejsza dla 

dziecka, pokażmy mu zwierzęta, które wymieniamy w bajce (np. na obrazku lub 

pokazując figurki czy maskotki).   

Rodzicu, postaraj się pokazać dziecku prawidłowy wzorzec ćwiczenia. Postaraj się, 

aby dziecko podjęło próbę wykonania każdego ćwiczenia. Jeśli nie uda się wykonać 

wszystkich ćwiczeń – TO NIC! Pamiętaj, że dziecko uczy się poprzez naśladowanie. 

Powodzenia!  

 

3. PTASIA GIMNATYKA  

 

Do tej zabawy będziemy potrzebny:  

● pionek do gry lub ulubiona figurka,  

● plansza do gry;  

 

Przebieg zabawy:  

Rodzic wspólnie z dzieckiem siada przy stoliku. Na środku znajduje się plansza do 

gry. Przy pomocy pionków/figurek rodzic wraz z dzieckiem przemieszcza się kolejno 

po polach planszy. Po drodze uczestnicy zabawy wykonują ćwiczenia zapisane na 

ptaszkach.  

Uwaga! Dla bezpieczeństwa- podczas zabawy, należy cały czas towarzyszyć 

dziecku, aby samo nie bawiło się pionkiem lub figurką. W przypadku 

wykorzystania przez rodzica małych elementów do zabawy, należy zwrócić 

uwagę, aby dziecko nie wkładało ich do buzi, co grozi połknięciem lub 

zadławieniem!  

 

 

 



LEGENDA:  

BUZIAKI- CMOKANIE USTAMI  

KLĄSKANIE- PRZYKLEJANIE I ODRYWANIE JĘZYKA OD PODNIEBIENIA 

UŚMIECH Z ZĘBAMI- SZEROKO SIĘ UŚMIECHAMY POKAZUJĄC ZĘBY  

I-O,I-O- NAŚLADUJEMY ODGŁOS OSIOŁKA  

ŻUCIE- UDAJEMY ŻUCIE GUMY  

MALOWANIE POLICZKÓW- JĘZYK DOTYKA POLICZKÓW W ŚRODKU JAMY 

USTNEJ 

E-O, E-O- NAŚLAUJEMY ODGŁOS STRAŻY POŻARNEJ  

MALOWANIE SUFITU W BUZI- JĘZYK DOTYKA PODNIEBIENIA TWARDEGO 

PARSKANIE- NABIERAMY POWIETRZA I WPRAWIAMY WARGI W RUCH 

DZIÓBEK- WYSUWAMY POŁĄCZONE WARGI DO PRZODU  

LICZENIE ZĘBÓW- DOTYKAMY JĘZYKIEM KAŻDEGO ZĄBKA PO KOLEI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIA FONACYJNE: 

Ćwiczenia fonacyjne to kolejna grupa ćwiczeń, które możemy wykorzystywać                      

w zabawach z dziećmi. Ich celem jest kształtowanie u dziecka poprawnej emisji 

głosu.  

 

1. WIERSZYKI DŹWIĘKONAŚLADOWCZE 

 

Podczas tej zabawy rodzic z dzieckiem siedzi na dywanie, kanapie lub innym 

wygodnym i bezpiecznym miejscu. Zadaniem rodzica jest czytać niżej podane 

przykładowe wierszyki dźwiękonaśladowcze, zaś zadaniem dziecka powtarzanie za 

nim odpowiednich dźwięków, jakie usłyszy. 

Co słychać na wsi? 

Co słychać na wsi? 

Co słychać? Zależy – gdzie. 

Na łące słychać: kle, kle, kle! 

Na stawie – kwa, kwa! 

Na polu – kraaaa! 

Przed kurnikiem – Kukuryku! 

Koło budy słychać – Hau! 

A na progu – miau… 

A co słychać w domu, 

Nie powiem nikomu! 

              W.Chotomska 

 

 



„Dziwne rozmowy” 

W chlewiku mieszka świnka i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosę jej jedzenie to ona „kwi kwi kwi”. 

Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej „dzień dobry” a ona mi „kwa kwa kwa” 

Na drzewie siedzi wrona, od rana trochę zła. 

Gdy pytam „Jak się miewasz?” to ona „kra kra kra”. 

Przed budą trzy szczeniaczki podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię „cicho pieski”, a one: „hau hau hau”. 

                      A.Aleksandrowicz 

 
WSKAZÓWKA: Aby wzbogacić wykonywane ćwiczenie możemy dołączyć obrazki 

przedstawiające zwierzęta, tak aby podczas wydawania dźwięków, dziecko 

wskazywało na odpowiedni obrazek (np. kot- miau, pies- hau, itd.) 

 

2. CO MÓWIĄ ZWIERZĘTA?  

 

Do tej zabawy będziemy potrzebować:  

● wierszyk pt.:”Zwierzęce gadanie” autor J. Beszczyński,  

● obrazki ze zwierzętami (żaba, bocian, kot, kura, kogut, koza, krowa, pies, 

baran, ryba);  

 

Przebieg zabawy:  

Uczestnicy zabawy siadają bezpiecznie i wygodnie przy stole. Wspólnie rozkładają 

przygotowane wcześniej obrazki z wizerunkami zwierząt. Rodzic recytuje wierszyk                

i naśladuje odgłosy zwierząt. Zachęca dziecko, aby powtarzało razem z nim. 

Podczas wypowiadania nazw zwierząt rodzic wspólnie z dzieckiem wskazuje 

obrazek zwierzęcia, o którym mowa w wierszu. Wierszyk można powtórzyć 

kilkukrotnie.  

 

 



WSKAZÓWKA: Zabawę można zmodyfikować na kilka sposobów. Na przykład 

prosząc dziecko o wskazanie: Pokaż gdzie jest….? Rodzic może również pokazać 

dziecku ilustrację i zapytać: „Co to jest?” lub „Jak robi kura”/ Jaki dźwięk wydaje 

kura?”. 

 

„Zwierzęce gadanie” J.Beszczyński  

 

Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce?  

Kle, kle, kle…  

Co mówi żabka, gdy bocianów tłum?  

Kum, kum, kum…  

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał?  

Miał, miał, miał…  

Co mówi kura, gdy znosi jajko?  

Ko, ko, ko…  

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku?  

Ku-ku-ryku…  

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce?  

Mee, mee, mee…  

Co mówi krowa, gdy brak jej tchu?  

Mu, mu ,mu…  

Co mówi piesek, gdy kość by zjeść chciał?  

Hau, hau, hau…  

Co mówi baran, gdy spać mu się chce?  

Be, be, be…  

Co mówi ryba, gdy coś powiedzieć chce?  

NIC! Przecież ryby nie mają głosu… 

 
ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY! 

 
 

 
Opracowały: 

mgr  Klaudia Sowa, logopeda 
mgr Sylwia Popielewska, logopeda 


