
Pakiet zadań logopedycznych  

 

W parku. 
 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

- kształtowania prawidłowego toru oddechowego, 

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

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

- doskonalenia koncentracji i pamięci wzrokowej i słuchowej; 

- 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 ☺ 

*Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania karty z ilustracją, dziecko 

może narysować obrazek tematyczny samodzielnie. 

Opis zadań: 

1. Rozwijanie funkcji słuchowych, usprawnianie motoryki narządów mowy  – bajeczka 

logopedyczna  „W parku” (zał. 1): 

*Posłuchaj bajeczki i wykonaj ćwiczenia.   

*Odpowiedz na pytania:  

- Kto mieszkał w parku?  

-  Jaki domek miały krasnoludki? 

-  Jakich sąsiadów miały krasnoludki? 

-  Czy w parku był staw? 

-  Jak dzieci bawiły się na placu zabaw? 

-  Co czasami gubiły dzieci? 

-  Kto odnajdywał zagubione zabawki dzieci? 

 

2. Ćwiczenie oddechowe – ilustracja Krasnoludek z muchomorem (zał. 2): 

Potrzebne będą: pokolorowana ilustracja (lub samodzielnie narysowany muchomor), słomka, 

kilka białych kropek muchomora (wytnij z białego papieru). 

*Wykonaj ćwiczenie oddechowe – pamiętaj słomkę przytrzymujemy ustami (a nie zębami), 

drugi koniec słomki ustawiamy płasko na kropeczce; wykonaj wdech –przyssanie kropki do 

słomki, przytrzymaj chwilę – w tym czasie przenieś słomką  kropkę na muchomora, wydech – 

puść słomkę, kropeczka ”odklei się” od słomki i zostanie na obrazku; 

 

 

3. Rozwijanie funkcji słuchowych, wzbogacanie słownictwa – zagadki (zał.3): 

 

 * Odgadnij zagadki 

 

 



4.  Usprawnianie motoryki małej  

*Ulep z plasteliny swojego pomocnika – Krasnoludka. 

 

 5.  Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej: 

* Przygotuj: kilka 3-6  dowolnych, różnych zabawek (klocek, pluszak, samochodzik, lalka, 

piłeczka, kostka…itp.);  

 

1/ układamy przedmioty obok siebie, dziecko przypatruje się chwilkę i stara się zapamiętać co 

leży na stole (podłodze), następnie zamyka oczy, a my chowamy jedną zabawkę i polecamy, 

by dziecko otworzyło oczy; zadaniem dziecka jest odgadnięcie czego brakuje? Stopniowo 

możemy zwiększać ilość przedmiotów na stole oraz ilość znikających przedmiotów; 

*możemy także odwrócić role w zabawie; 

 

2/ zabawa „Ciepło-zimno”; umawiamy się z dzieckiem, że będzie poszukiwaczem zaginionej 

zabawki; wybieramy zabawkę i chowamy ją w dowolne miejsce (dziecko ma zamknięte 

oczy); zadaniem dziecka jest odszukanie zabawki na podstawie naszych podpowiedzi – kiedy 

dziecko zbliża się do miejsca, w którym ukryta jest zabawka mówmy „ciepło, coraz cieplej”, 

a gdy dziecko oddala się od kryjówki, mówimy „zimno, coraz zimniej”; 

*zabawka powinna być ukryta w zasięgu wzroku (tzn nie w szafie, szufladzie itp.), między 

innymi przedmiotami; 

*możemy także odwrócić role w zabawie; 

 

3/ zabawa „Widzę coś widzę…” – jedna osoba wybiera sobie jakiś przedmiot znajdujący się 

w zasięgu wzroku i mówi: „Widzę coś, widz…” i opisuje podany przedmiot, nie podając jego 

nazwy, druga osoba ma odgadnąć o czym mowa i odszukać, w którym miejscu znajduje się 

opisywany przedmiot. 

 

 
 

Życzę wesołej zabawy☺ 
 
 
 

                                                                                                                         Logopeda 
Anna Maria Kurek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  1 

„W PARKU” 

W parku mieszkała rodzina krasnoludków. Żyli sobie pod dużym, czerwonym 

muchomorem w białe kropki (dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu – 

buzia otwarta). Nad ich domem szumiała brzoza (wdech nosem, wydech ustami z 

jednoczesnym wypowiadaniem szszszuuu, szszszuuu), kołysząc gałązkami (dotykamy 

językiem kącików ust-naprzemiennie). Niedaleko muchomora, pod krzakiem mieszkał 

jeżyk (igły jeża – wysuwamy z buzi  wąski, „ostry” język), a w norce pod dębem mieszkała 

myszka (mysz chowa się w swojej norce – jak najdalej cofamy język leżący na dnie jamy 

ustnej). Sąsiadką krasnoludków była też wiewiórka, która miała mieszkanko w dziupli 

dębu (pyszczek wiewiórki – przesuwamy w prawo i w lewo ściągnięte usta). 

Park był piękny o każdej porze roku. Ale najpiękniejszy był wiosną i latem. Na 

parkowych rabatach rosło wówczas dużo kolorowych kwiatów (wąchamy kwiaty – wdech 

nosem, wydech ustami z jednoczesnym wypowiadaniem Ach). Można było spacerować po 

krętych alejkach (wędrujemy językiem wysuwając go  z buzi i chowając z powrotem, kierując 

go w prawo i w lewo), odpoczywać na ławeczce ( ławeczka z języka – boki i przód języka 

unosimy lekko do góry, tak aby na środku powstało wgłębienie). Wysokie drzewa rosnące w 

parku dawały cień, chroniąc w upalne dni przed słońcem (pokazujemy wysokie drzewa- 

kucamy, wdech nosem, podnosimy się prostując nogi a następnie unosimy ręce do góry – 

wydech ustami). Pośrodku parku był staw, w którym pływały kolorowe ryby (układamy 

usta w rybi pyszczek – wargi mocno ściągnięte, jeśli potrafimy-można zassać – wciągnąć- 

policzki). Krasnoludki często tam przychodziły, by się wykapać. Pływały razem z rybami 

(kręcimy językiem kółka wewnątrz jamy ustnej), a po kąpieli zatrzymywały się w gościnie u 

żab. Siadały na liściach lilii (liść -  wykładamy szeroki język na brodę) i rozmawiały z 

żabami (powtarzamy kum kum lub re re kum kum ). W parku był też plac zabaw. Wiosną i 

latem przychodziły tam dzieci. Było gwarno i wesoło (uśmiechamy się). Dzieci huśtały się 

na huśtawkach (język dotyka na przemian górnych i dolnych zębów z przodu – buzia 

otwarta), zjeżdżały na zjeżdżalni (unosimy język do góry i przesuwamy go po podniebieniu 

w przód i w tył), bawiły się w berka, biegając wesoło jak koniki (kląskamy językiem). 

Dzieci przynosiły do parku swoje zabawki, ale często je gubiły. Szukały je potem 

zapłakane (robimy smutną minkę – usta złączone, opuszczamy w dół kąciki ust, a następnie 

szukamy zagubionych zabawek – językiem dotykamy różnych miejsc w buzi). Krasnoludki 

właśnie po to mieszkały w parku, żeby pomagać dzieciom i odnajdywać ich zguby. 

Dzieci oczywiście myślały, że same je odnajdują, bo krasnoludki się nie pokazywały. Po 

znalezieniu zguby dzieci przytulały swoje zabawki, a w parku znowu rozbrzmiewał ich 

radosny śmiech (śmiejemy się wesoło – hahaha, hihihi, hehehe). 

 

*Źródło: A. Tońska-Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”; wyd. Harmonia (fragment) 

 

 



Załącznik  2 

 



Załącznik  3 

 

ZAGADKI O ZABAWKACH 
 

 

1/ Siedzą w sklepie z zabawkami, uśmiechnięte mają minki, 

piękne suknie, złote loki. Bardzo lubią je dziewczynki. (lalki) 

 

2/ Śmiesznie skacze w dół i w górę. 

Gdy pociągniesz go za sznurek. (pajac) 

 

3/ Kolorowa kula, trzeba ją nadmuchać, 

by przez całe lato turlać ją i rzucać. (piłka) 

 

4/Możesz z nich zbudować razem z kolegami 

kolorowy domek z dachem i z oknami. (klocki) 

 

5/ W pudełku na stole pełno kartoników, na tym nos, a na tym kawałek bucików. 

Jeśli kartoniki te ułożysz razem, otrzymasz wesoły, bajkowy obrazek. (puzzle) 

 

6/ Ma cztery koła, przemierza ulice. 

Kierowca w nim pewnie  trzyma kierownicę. (samochód) 

 

7/ Pod dowództwem kapitana  

płynie po morzach i oceanach. (statek) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek 

 

 


