
Pakiet zadań logopedycznych  

 

Język tancerzem. 
 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

- usprawniania motoryki narządów mowy (gimnastyka buzi i języka), 

- rozwijania motoryki dużej (motoryka duża – stanowi wszystkie obszerne ruchy, w 

które jest zaangażowane całe nasze ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi; 

odpowiada za obszerne makro – ruchy całego ciała i jest ona szeroko pojętą, 

codzienną aktywnością ruchową dziecka, która najefektywniej rozwija cały jego układ 

nerwowy – koordynację ruchową i koncentrację uwagi); 

- doskonalenia koncentracji i pamięci słuchowej; 

- rozwijania wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu; 

- wzbogacania słownictwa; 

• Zestaw zadań jest obszerny a ich wykonywanie z dzieckiem lub samodzielnie przez 

dziecko ma przede wszystkim być dobrą zabawą. Wybór ćwiczeń należy do Państwa i 

Waszych dzieci. Pakiet można podzielić na kilka etapów lub wykonać tylko wybrane 

zadania. Nie wykonujemy naraz wszystkich zadań! Życzę przyjemnej zabawy ☺ 

Opis zadań: 

1. Wprowadzenie do tematu - rozmowa na temat muzyki i tańca                                           

(krótka ściąga na temat korzyści - zał.1)  

      2.  Gimnastyka buzi i języka + Motoryka duża i wzbogacanie słownictwa –  wierszyk 

„Tańce” (zał. 2)  - czytamy dziecku wierszyk dwukrotnie; za pierwszym razem ćwiczenia 

wykonuje język, za drugim razem ćwiczenia wykonujemy wg wskazania w treści.  

 

3. Rozwijanie wrażliwości słuchowej, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie motoryki 

dużej, kształtowanie poczucia rytmu 

 

 – dziecko wybiera swoją ulubioną piosenkę, śpiewa i tańczy do niej w sposób dowolny; 

-  wybieramy wspólnie piosenkę i tworzymy układ taneczny stojąc w jednej linii (obok 

siebie, zwróceni twarzą w tym samym kierunku) lub też *wersja trudniejsza! - równolegle 

naprzeciw siebie i odtwarzanie ruchów odbywa się na zasadzie lustrzanego odbicia; 

Uwaga: Propozycje ruchów tanecznych pokazujemy na zmianę z dzieckiem. 

-  śpiewamy wspólnie ☺, tańczymy spontanicznie, dowolnie ☺ 

-  wybieramy i odtwarzamy dziecku utwór w wersji instrumentalnej, a zadaniem dziecka 

jest opowiedzenie „co widzi” słuchając danej muzyki (poruszanie wyobraźni, wyczuwanie 

nastroju); * dziecko może stworzyć ilustrację do utworu. 

 

      4.   Rozwijanie uwagi słuchowej 

       Mówimy dziecku, że  będzie teraz kukiełką, która  gra w teatrze,  prosimy o uważne            

słuchanie co ma wykonać kukiełka wchodząc na scenę: 



- podnieś lewą rękę i podskocz na prawej nodze                                                                                             

- zrób dwa kroki do przodu                                                                                                                          

- obróć się wokół własnej osi itd. 

5.   Zabawa w rymy. 

    Dziecko podaje słowa rymujące się z podanym przez rodzica słowem np. 

    rama – mama, dama, sama, rama, jama, lama, tama, gama; 

    kotek – młotek, płotek, psotek, kołowrotek; 

    gala – fala, sala, hala, lala; 

    mina – lina, ślina, wina, modelina, malina, glina, Halina; 

    kawa – ława, strawa, potrawa, trawa, murawa; 

    fasola – Jola, wola, niewola, Lola, Tola, pola, rola, topola; 

    kasa – klasa, kolasa, trasa, rasa, masa, hasa. 

 

 
 

Życzę wesołej zabawy☺ 
 
 
 

                                                                                                                         Logopeda 
Anna Maria Kurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Muzyka  wzbogaca życie, rozwija wyobraźnię i wrażliwość, pozytywnie wpływa na 

osobowość człowieka, jego nastroje i emocje. Już od najmłodszych lat warto dostarczać 

dzieciom jak najwięcej bodźców muzycznych, które mają duży wpływ na rozwój wrodzonych 

zdolności i talentów dziecka. Muzyka pobudza wszystkie obszary rozwoju dziecka, zarówno 

ten intelektualny, społeczny, emocjonalny, motoryczny, jak również językowy, w tym naukę 

czytania i pisania. Jest ona łącznikiem między ciałem a umysłem i pozwala im harmonijnie 

współpracować. Kontakt dzieci z muzyką pozwala im rozwijać wrażliwość słuchową, naukę 

dźwięków i znaczenia słów. Dodatkowo muzyce często towarzyszy taniec jak również próba 

gry na prostych instrumentach, co wspiera rozwój motoryki, doskonali koordynację ruchową, 

poprawia koncentrację, a także doskonale wpływa na dobry nastrój☺ 

 

Taniec   jest formą spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Od lat 

mówi się o cennym wpływie tańca na rozwój dzieci. Każde dziecko posiada naturalną 

potrzebę zabawy, taniec jest właśnie jedną z takich form. Poprzez naukę tańca ruchy dziecka 

są sprężyste, gibkie i płynne. Dodatkowo kształtujemy u dzieci poczucie rytmu, wrażliwość 

muzyczną, a przede wszystkim taniec bardzo oddziałuje na rozwój psychofizyczny dziecka, 

daje mu przy tym szansę na możliwości rozwoju osobistego, wzmacnia poczucie własnej 

wartości i dodaje pewności siebie. Taniec wyzwala w dzieciach pozytywne emocje, reguluje 

napięcia nerwowe. Pełni funkcje relaksacyjne oraz uspakajającą, co przy dzisiejszym trybie 

życia dzieci oraz bodźców jakie doświadczają jest bardzo istotne.  

Ciekawostka: 29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca. To święto ustanowione przez 

Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego będącego pod auspicjami 

UNESCO. Obchodzimy je już od 1982 roku. Dzień obchodów wybrano na pamiątkę chrztu 

wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego 

tancerza i choreografa Jeana-Georges'a Noverre'a. To święto wszystkich kochających taniec i 

czynnie i biernie. Jeżeli więc uwielbiasz ruszać się do muzyki, albo oglądać jak robią to inni - 

to jest również Twoje święto. 

Tradycją Dnia Tańca jest to, że co roku inny artysta związany z tańcem przygotowuje 

specjalne przemówienie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec.  

 

 



Źródło: G. Wasilewicz, „Gdzie jesteś języczku?” wyd. Harmonia                                            Załącznik 2 

TAŃCE 

 
Krzyś włączył telewizor 

Mlaskamy czubkiem języka 

I siadł na krześle zachwycony, 

Wypowiadamy OOO w zachwycie 

Bo zobaczył na ekranie                                                                                                              

Grupę ludzi roztańczonych. 

Dotykamy językiem na zmianę górnych i dolnych dziąseł,                                                               

Policzka prawego i lewego wewnątrz jamy ustnej. 

Hop! Hop! W górę skaczą zwinnie, 

Dotykamy językiem górnej wargi, przy szeroko otwartych ustach. 

Dookoła krążą pięknie. 

Krążymy (robimy koła) językiem w jamie ustnej. 

Noga w prawo 

Wysuwamy język do prawego kącika ust. 

Noga w lewo, 

Wysuwamy język do lewego kącika ust. 

Ktoś przytupnie 

Kląskamy językiem. 

Ktoś przyklęknie. 

Dotykamy czubkiem języka na przemian lewego i prawego ostatniego dolnego zęba. 

Ręce w górę, 

Unosimy ręce, a czubkiem języka dotykamy górnych zębów, mając szeroko otwartą buzię. 

Ręce w dół 

Opuszczamy ręce. Czubkiem języka dotykamy dolnych zębów, mając szeroko otwartą buzię. 

I już klaszczą bardzo zgodnie. 

Klaszczemy. Kląskamy językiem. 

Krzyś też skacze przed ekranem, 

Mocno tak, że zgubił spodnie. 



Dodatek 

 


