
 

Pakiet zadań logopedycznych 

„TĘCZA” 

 Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

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

- wydłużania fazy wydechowej, 

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

(umiejętność rysowania, pisania - ćwiczenia przygotowujące rękę do nauki pisania), 

- doskonalenia 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 „na rozgrzewkę” 

- wierszyk - „Tęcza” (zał.1) – czytamy dziecku wierszyk i rozmawiamy o tym, kiedy i jak powstaje 

tęcza. 

      2. Gimnastyka buzi i języka + Motoryka mała i wzbogacanie słownictwa - „Tęcza” (zał. 2) – kartę 

drukujemy* lub rysujemy szkic samodzielnie;  dziecko wybiera kolor, wykonuje ćwiczenie, a następnie 

koloruje (wykleja, maluje) właściwy pasek tęczy 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. 

*(wykaz kolorów z ćwiczeniami jest w kolejności od najmniejszego do największego paska tęczy) 

- uśmiechnij się nie pokazując zębów 

- uśmiechnij się pokazując zęby 

- otwórz buzię i przesuń czubkiem języka po krawędzi dolnych zębów od prawego ostatniego zęba do 

lewego ostatniego zęba i z powrotem 

- otwórz buzię i przesuń czubkiem języka po krawędzi górnych zębów od prawego ostatniego zęba do 

lewego ostatniego zęba i z powrotem 

- buzia zamknięta, przesuń językiem płasko po dolnych zębach , jakbyś je mył 

- buzia zamknięta, przesuń językiem płasko po dolnych zębach , jakbyś je mył 

- otwórz buzię i przesuń czubkiem języka po podniebieniu od zębów w stronę gardła i z powrotem, oraz z 

prawej strony na lewą i z powrotem. 

3. Ćwiczenia słuchowe – wykorzystujemy kolory tęczy: 

         - nazywamy kolor, a dziecko wskazuje właściwy obszar na swoim kolorowym obrazku tęczy,  dziecko 

powtarza nazwy kolorów (utrwalanie); 



 
         - podajemy dziecku nazwę koloru 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 koloru) a dziecko podaje 

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

    4. Ćwiczenia oddechowe – „Tęcza” ; potrzebne będą: rysunek tęczy (najlepiej dość duży, z szerokimi 

paskami, wykonany na kartce A4 w poziomie – załącznik 3, lub samodzielny), kuleczka z papieru, waty, 

słomka (jeśli to możliwe); 

- lekką kulkę umieszczamy na początku tęczy (po stronie lewej obrazka) i za pomocą słomki przesuwamy ją 

po łuku na koniec tęczy (do słoiczka z kulkami); początkowo można kulkę przesuwać po całej szerokości 

tęczy, a po nabraniu przez dziecko wprawy, wyznaczamy pojedynczy tor – jeden kolorowy pasek; 

*Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania kart, rysunki wykonujemy samodzielnie 

 

*załączniki poniżej 
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Załącznik 1 

Kiedy latem minie burza, 

Zza chmur słońce się wynurza, 

Drobny deszczyk pada wszędzie, 

Piękna tęcza wtedy będzie. 

Ile ma kolorów wszystkich 

Dowiesz się, gdy je policzysz. 

 

Wysoko, od słońca strony 

Jest pierwszy kolor – czerwony 

Drugi to pomarańczowy, 

Tak jak owoc południowy 

Trzeci żółty, niczym słońce, 

Wszystkie one są gorące. 

Do żółtego z jednej strony 

Przytulony jest zielony. 

Następny jest kolor nieba, 

Więc niebieski znaleźć trzeba. 

Szósta barwa – granatowa, 

Tęcza prawie już gotowa. 

Fioletowy gdy przyniosę, 

Jest już tęcza – popatrz proszę! 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik 2  

Gimnastyka buzi i języka – wybierz kolor, wykonaj ćwiczenie, wypełnij kolorem właściwy pasek 

tęczy *(wykaz kolorów pod ilustracją jest w kolejności od najmniejszego do największego paska tęczy) 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ NIE POKAZUJĄC ZĘBÓW 

UŚMIECHNIJ SIĘ POKAZUJĄC ZĘBY 

OTWÓRZ BUZIĘ I PRZESUŃ CZUBKIEM JĘZYKA PO KRAWĘDZI DOLNYCH ZĘBÓW OD 

PRAWEGO OSTATNIEGO ZĘBA DO LEWEGO OSTATNIEGO ZĘBA I Z POWROTEM 

OTWÓRZ BUZIĘ I PRZESUŃ CZUBKIEM JĘZYKA PO KRAWĘDZI GÓRNYCH ZĘBÓW OD 

PRAWEGO OSTATNIEGO ZĘBA DO LEWEGO OSTATNIEGO ZĘBA I Z POWROTEM 

BUZIA ZAMKNIĘTA, PRZESUŃ JĘZYKIEM PŁASKO PO DOLNYCH ZĘBACH , JAKBYŚ JE MYŁ 

BUZIA ZAMKNIĘTA, PRZESUŃ JĘZYKIEM PŁASKO PO DOLNYCH ZĘBACH , JAKBYŚ JE MYŁ 

OTWÓRZ BUZIĘ I PRZESUŃ CZUBKIEM JĘZYKA PO PODNIEBIENIU OD ZĘBÓW W STRONĘ 

GARDŁA I Z POWROTEM, ORAZ Z PRAWEJ STRONY NA LEWĄ I Z POWROTEM 



 
 

Załącznik 3 

 

 


