
Pakiet zadań logopedycznych 

 

„SUPER TATA” 

 

 

 

Dzień Ojca jest raz w roku, 

szczęśliwy i pełen uroku. 

W tym dniu pragnę złożyć  życzenia: 

zdrowia, szczęścia i powodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia: 

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

- oddechowe, 

- rozwijania motoryki małej (motoryka dłoni – ćwiczenia sprawności dłoni i palców) i 

grafomotoryki (umiejętność rysowania, pisania - ćwiczenia przygotowujące rękę do 

nauki pisania), 

- doskonalenia funkcji słuchowych, umuzykalniania, 

- 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 ☺ 

• Wybór należy do Państwa i Waszych pociech. 

Opis zadań: 

1. Wprowadzenie do tematu i  rozgrzewka 

Śpiewamy z dzieckiem słowa na melodię  piosenki „Panie Janie” 

 

Witaj tato (2x), jak się masz (2x). 

Wszyscy Cię kochamy (2x) bądź wśród nas(2x). 

 

2. Gimnastyka buzi i języka + Rozwijanie percepcji słuchowej, koncentracji 

uwagi, rozumienia treści. 

• Czytamy dziecku bajkę „Remont”- (załącznik nr 1) i wykonujemy razem ćwiczenia 

narządów artykulacyjnych zgodnie z poleceniami na ilustracjach. Ćwiczenia można 

wykonywać przed lustrem, aby dziecko miało większą kontrolę nad właściwym 

ułożeniem ust i języka. 

Rozmowa na podstawie treści bajki. Przykładowe pytania: 

- Jak wygląda dom w czasie remontu? 

- Co jest potrzebne, by wykonać remont?                                                                                      

- Jak wyobrażasz sobie nasz dom/ mieszkanie/ swój pokój po remoncie? 

 

3. Umuzykalnianie - posłuchaj piosenek☺ Zaśpiewajcie razem ☺ 

 

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc 

 

https://youtu.be/0ZHrmK7djDE 

 

https://youtu.be/FY25noLrBaU 

a może przypomnisz sobie swoją ulubioną piosenkę o tacie i zaśpiewasz ją dla 

swojego taty? ☺ 

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc
https://youtu.be/0ZHrmK7djDE
https://youtu.be/FY25noLrBaU


4. Ćwiczenia oddechowe i motoryka mała – Kleksostworki – opis poniżej oraz w 

załączniku nr 2 

Potrzebne będą: kartka z bloku technicznego, kartka, farby, woda, słomka.  

Na kartce papieru umieszczamy kilka kropel rozwodnionej farby, przez słomkę dmuchamy z 

różną intensywnością na plamki, tak, aby farba rozlała się w różnych kierunkach; czekamy aż 

nasz kleks wyschnie, a następnie ozdabiamy go wg własnego pomysłu, tworząc 

Kleksostworka;  można to zrobić dorysowując pisakiem, cienkopisem lub przyklejając 

wycięte z papieru oczy, usta, nos, uszy ☺ 

 

5. Ćwiczenie językowe – powtórz wierszyk – życzenia dla taty, a następnie 

przygotuj laurkę i podaruj ją swojemu tacie; (propozycja laurki załącznik nr 3) 

 
 

Kochany Tato - zacznę zwyczajnie, 

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie: 

i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości, 

wspierasz i uczysz życia w miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować, 

skromny bukiecik kwiatów darować. 

*załączniki poniżej 

 
Życzę wesołej zabawy☺ i miłego świętowania! 

 
 

                                                                                                                         Logopeda 
Anna Maria Kurek 

 



Załącznik nr 1 

 

Gimnastyka buzi i języka ☺ 

REMONT 

Pan Języczek postanawia wyremontować swój domek. Najpierw maluje drzwi (czubkiem 

języka oblizujemy wargi dookoła) i przedpokój (oblizujemy zęby dookoła),. Potem 

przychodzi kolej na ściany (oblizujemy językiem wewnętrzną stronę policzków) oraz sufit 

(przesuwamy językiem po podniebieniu od zębów w kierunku gardła i odwrotnie). O, zostały 

jeszcze jakieś niepomalowane miejsca na suficie, trzeba to poprawić (czubkiem języka 

dotykamy różnych miejsc na podniebieniu). 

Po remoncie należy umyć okna (czyścimy językiem górne i dolne zęby) i pozamiatać podłogę 

(przesuwamy językiem po dnie jamy ustnej, za dolnymi zębami). Pan Języczek wymiata 

kurze ze wszystkich kątów (dotykamy językiem ostatnich zębów górnych i dolnych). 

Wyciąga z szafy i z szuflad wszystkie rzeczy („wyjmujemy rzeczy z szafy” – wysuwamy 

język z buzi, przesuwając nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze, następnie 

„otwieramy szuflady” – wykonujemy rękoma ruchy przypominające wysuwanie ciężkiej 

szuflady, pomaga nam w tym język – staramy się cofnąć język płasko leżący na dnie jamy 

ustnej). Zakurzoną odzież pan Języczek wkłada do pralki (otwieramy szeroko buzię) i pierze 

(językiem wykonujemy kółka w buzi). Wyprane i poskładane ubrania chowa do czystych szaf 

(wysuwamy, a potem chowamy język przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i 

podniebieniu) i szuflad (wykonujemy rekoma ruchy przypominające zamykanie szuflady, 

pomaga nam język – pchamy językiem na dolne zęby *uwaga! Jeśli ząbki się ruszają, 

pomijamy to zadanie.) 

Jeszcze tylko trzepanie dywanu (próbujemy dotykać językiem na zmianę nosa i brody) i 

zawieszenie firanek (dotykamy czubkiem języka kolejno wszystkich górnych zębów). 

Na stole pan Języczek stawia wazon ze świeżymi kwiatkami z ogródka (wąchamy kwiaty – 

wdech nosem, wydech ustami). I wreszcie może usiąść wygodnie na kanapie i odpocząć. 

(wołamy „UFFFF”). W domu jest czysto i przyjemnie, a pan Języczek jest bardzo z siebie 

zadowolony (uśmiechamy się szeroko). 

 

Źródło: A. Tońska-Mrowiec, Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne; wyd. Harmonia 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

 





Dodatek 

 

 


