
 

 

Pakiet zadań logopedycznych 

„OWOCOWY RAJ” 

 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

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

- doskonalenia prawidłowego toru oddechowego i wydłużania fazy wydechowej, 

- rozwijania grafomotoryki (umiejętność rysowania, pisania - ćwiczenia 

przygotowujące rękę do nauki pisania), 

- rozwijania funkcji słuchowych: koncentracja, pamięć, rozumienie, doskonalenie 

słuchu fonemowego; 

- 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 i ćwiczenia oddechowe oraz usprawniające aparat 

artykulacyjny - bajeczka - „Dżem” (załącznik 1) – czytamy dziecku bajkę i 

wykonujemy ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne oraz ćwiczenia 

oddechowe. 

Pytania pomocnicze do tekstu (ćwiczenie pamięci słuchowej i rozumienia treści tekstu 

słuchanego): 

- Z czego robi się dżem? 

- W jaki sposób robi się dżem? 

- Jakie dżemy lubisz najbardziej? 

      2. Motoryka mała i wzbogacanie słownictwa - (załącznik 2) – kartę drukujemy* lub 

rysujemy szkice owoców samodzielnie; podajemy nazwy owoców, kolory, smaki. Zadaniem 

dziecka jest staranne pokolorowanie owoców, zgodnie z realnym kolorem. 



 

 

*Uwaga! Należy zwrócić uwagę na prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego oraz na to, aby 

podczas wykonywania zadania pracowała ręka dziecka na kartce, a nie kartka pod ręką 

dziecka. 

*Uwaga! Pokolorowane ilustracje można pociąć na pojedyncze obrazki i wykorzystać w 

ćwiczeniu nr 3. 

     3. Ćwiczenia słuchowe – wykorzystujemy pokolorowane przez dziecko owoce z 

ćwiczenia nr 2, które wycinamy; ( lub prawdziwe owoce, które akurat mamy w domu, albo 

wycięte ilustracje z kolorowych gazet): 

- podajemy nazwy kilku owoców, a zadaniem dziecka jest ułożenie ich przed sobą w podanej 

kolejności od strony lewej do prawej; początkowo mogą to być 2 – 3 owoce, następnie 

stopniowo zwiększamy liczbę, zawsze o jeden;  

 - podajemy dziecku nazwę owocu w formie podzielonej na sylaby, a dziecko ma połączyć je 

w całość lub podajemy dziecku pełną nazwę, a ono ma podzielić słowo na sylaby (można 

wspomóc się wyklaskiwaniem sylab); 

   - „Co słyszysz - na początku... na końcu wyrazu?” -  wypowiadamy słowo (nazwę owocu) a 

dziecko podaje pierwszą lub ostatnią głoskę w nazwie (w zależności o co pytamy). 

    4. Ćwiczenie językowe, wzbogacanie słownictwa – wierszyk „Owocowe rozmaitości” 

(załącznik 3);  

    5. Czas relaksu ☺ owocowe piosenki; 

Posłuchaj, jeśli masz ochotę zaśpiewaj: 

https://youtu.be/N0PWknplmFo 

https://youtu.be/5IQBQBvgjrg 

https://youtu.be/poFcTmbLX1k 

 

*Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania kart, rysunki wykonujemy 

samodzielnie☺ 

 

*załączniki poniżej 

                                                                                                                      Logopeda 

Anna Maria Kurek 

 

https://youtu.be/N0PWknplmFo
https://youtu.be/5IQBQBvgjrg
https://youtu.be/poFcTmbLX1k


 

 

Załącznik 1 

Posłuchaj bajeczki i wykonaj ćwiczenia ☺ 

„Dżem” 

 Obok wielkiego, pięknego domu był ogród, tez wielki i piękny. Rosły w nim 

rozmaite owoce i warzywa (pokazujemy jak rosną owoce i warzywa – podnosimy się z 

przysiadu unosząc w górę ręce – kucamy, wdech nosem, prostujemy nogi , unosimy ręce, 

stajemy na palcach, wydech ustami). Zawsze były dorodne, zdrowe i smaczne (oblizujemy 

językiem wargi dookoła i wypowiadamy „mniam, mniam”).  

 W domu mieszkała dziewczynka o imieniu Małgosia. Bardzo lubiła przebywać w 

ogrodzie. Miała tam swoją ulubioną ławeczkę (język ławeczka-unosimy przód i boki języka 

ku górze, tak aby na środku powstało wgłębienie) i huśtawkę zawieszoną między dwiema 

jabłoniami (huśtawka – szybkim ruchem dotykamy językiem na przemian prawego i lewego 

kącika ust, buzia uśmiechnięta). Latem dziewczynka bawiła się w ogrodzie od rana do 

wieczora (słońce wschodzi – podnosimy się z przysiadu, stajemy prosto, unosimy ręce w górę 

i wdychamy powietrze nosem; słońce zachodzi – kucamy z głową pochyloną, wydychamy 

powietrze ustami). Każdego ranka Małgosia przybiegała do ogrodu (język biega – 

przesuwamy czubkiem języka kolejno po dolnych i górnych zębach), by przywitać się ze 

swoimi przyjaciółmi: wiewiórką (wiewiórka kręci pyszczkiem – poruszamy ściągniętymi 

ustami w prawo i w lewo), myszką (wołamy „pi pi pi”, myszka szuka serka – ściągamy usta 

jak do całusa i staramy się nimi narysować kółko) i wróbelkami ( wołamy „ćwir ćwir ćwir”, 

następnie dotykamy czubkiem języka na przemian zębów górnych i dolnych). 

 Wiosną i latem w ogrodzie unosiły się piękne zapachy kwitnących kwiatów oraz 

dojrzałych owoców. Ulubionymi owocami Małgosi były truskawki. Patrzyła jak rosną 

(nadymamy policzki, następnie wypuszczamy powoli powietrze ustami), dojrzewają i 

nabierają kolorów. Lubiła do nich przemawiać i nazywała je „słodkimi pychotkami”. 

Stroiła do nich śmieszne miny (wykonujemy różne śmieszne miny), żeby było im wesoło w 

czasie dojrzewania. A kiedy owoce były już pięknie czerwone i słodko pachniały (wdech 

nosem i podczas wydechu wypowiadamy „Ach”), Małgosia zapraszała do swego ogrodu 

koleżanki. Dziewczynki urządzały sobie wtedy owocową ucztę. Małgosia ułożyła 

truskawki w kolorowych miseczkach (robimy z języka miseczkę - unosimy przód i boki 

języka ku górze, tak aby na środku powstało wgłębienie), posypała cukrem i udekorowała 

bitą śmietaną (mikserem ubijamy śmietanę – buzia zamknięta, językiem kręcimy w środku 

kółka). Dziewczynki jadły i jadły i jadły, oblizując się raz po raz ze smakiem (oblizujemy 

usta dookoła), a potem nakładały sobie jeszcze jedną porcję ( czubek języka układamy na 

górnej wardze i chowamy go do buzi przesuwając od górnej wargi przez zęby i dziąsła aż do 

podniebienia).  

 Pewnego dnia tata Małgosi zerwał wszystkie truskawki (zrywamy owoce – 

kilkakrotnie dotykamy czubkiem języka ostatnich zębów górnych i dolnych, buzia otwarta). 

Kosze pełne owoców zaniósł do domu (stajemy w szerokim rozkroku, następnie schylamy 

się, by podnieść skrzynkę z owocami – wdech nosem, obejmujemy skrzynkę i podnosimy ją, 



 

 

prostując się wydychamy powietrze ustami). W domu mama Małgosi umyła owoce i 

włożyła wszystkie do wielkiego garnka ( czubek języka układamy na górnej wardze i 

chowamy go do buzi przesuwając od górnej wargi przez zęby i dziąsła aż do podniebienia). 

Do owoców dodała cukier i długo gotowała, a potem przełożyła tę pachnącą papkę do 

słoików.  

 Skończyło się lato, minęła jesień, nadeszła zima. Małgosia wspominała wszystkie 

chwile spędzone w ogrodzie. Pewnego zimowego ranka mama przyniosła ze sklepu 

pachnące, świeże bułeczki. Posmarowała  je pysznym dżemem truskawkowym 

(przesuwamy językiem po dolnych i górnych zębach) i podała Małgosi bułeczkę, mówiąc: 

„Oto dżem z truskawek, które rosły w naszym ogrodzie”. Małgosia uśmiechnęła się 

szeroko (uśmiechamy się pokazując zęby)i z apetytem zjadła pyszną bułeczkę (naśladujemy 

żucie i połykanie). „Mmmmm -MNIAM”. 

 

*źródło: A. Tońska-Mrowiec, „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”; wyd. Harmonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 2 

Nazwij i pokoloruj owoce ☺ 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 3 

Posłuchaj i powtórz ☺ 

„Owocowe rozmaitości” 

D. Strzemińska – Więckowiak 

 

Są okrągłe i podłużne, 

Małe, duże – bardzo różne. 

Słodkie, pyszne, mówię wam – 

Ich zalety dobrze znam. 

 

To owoce smakowite, 

Na przekąskę wyśmienite. 

W różnym także są kolorze, 

Każdy wam smakować może. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dodatek 

Pokoloruj 

 

 


