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1.  Wstęp. 

Mowa jest niezwykłą, fascynującą  zdobyczą człowieka na drodze 

ewolucji. Dzięki niej człowiek tworzy społeczności, przekazuje wiedzę, 

tworzy intymne relacje, wyrażając swoje uczucia. Na bazie mowy 

zbudowany został imponujący dorobek kultury, z którego czerpiemy.  

Dorobek ten jest wciąż wzbogacany przez kolejne pokolenia. Póki istnieć 

będzie na Ziemi gatunek ludzki, proces ten będzie trwał. Nie byłoby to 

możliwe, gdyby nie istniała możliwość komunikowania się za pomocą 

mowy. 

Każde dziecko rodzi się z właściwym dla siebie potencjałem rozwoju 

mowy.  Maksymalny rozwój jego możliwości jest realny jedynie w 

sprzyjających warunkach społecznych. Ważna jest świadomość tego faktu i 

dbałość o zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju mowy. 

Niniejszy program profilaktyki logopedycznej jest jedną z form wspierania 

rodziców i nauczycieli małych dzieci w procesie wspomagania rozwoju 

mowy.  
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2. Główne założenia programu profilaktyki rozwoju mowy dzieci w 

wieku przedszkolnym: 

 

1. Wzbogacanie wiedzy o rozwoju mowy i sposobach realizacji zadań o 

charakterze profilaktycznym wśród nauczycielek i rodziców. 

 

2. Rozbudzanie potrzeby dbania o staranną mowę dzieci. 

 

3. Wzbudzenie zainteresowania zabawami o charakterze profilaktyki 

logopedycznej wśród dzieci. 

 

4. Wykorzystanie naturalnej ciekawości, gotowości do zabawy i odkrywania 

w ramach zajęć profilaktycznych. 
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3. Cele szczegółowe programu profilaktyki logopedycznej: 

1. Przekazanie wiedzy o rozwoju mowy dziecka i sposobach wspierania 

rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym nauczycielkom grup i 

rodzicom. 

2. Przekazanie nauczycielkom  i rodzicom wiedzy o zaburzeniach rozwoju 

mowy dzieci- zarys problemu.  

3. Usprawnianie narządów artykulacyjnych dzieci. 

4. Usprawnianie czynności prawidłowego oddychania w spoczynku i w 

czasie mówienia. 

5. Usprawnianie percepcji słuchowej. 

6. Rozwijanie słuchu fonematycznego. 

7. Wzbogacanie słownictwa. 

8. Usprawnianie umiejętności budowania zdań i dłuższych wypowiedzi. 

9. Wypracowanie nawyku dbałości o staranną mowę w kontaktach z dziećmi 

i dorosłymi. 
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4.  Sposoby realizacji celów programu profilaktycznego: 

1. Spotkanie nauczycielek  z logopedą w ramach rady szkoleniowej. 

2. Prowadzenie przez nauczycielki zabaw, ćwiczeń logopedycznych we 

wszystkich grupach wiekowych. 

3. Prowadzenie grupowych zajęć profilaktycznych przez logopedę 1 raz w 

tygodniu. 

4. Konsultacje nauczycieli i rodziców z logopedą- w miarę potrzeb. 

5. Umieszczanie na gazetce logopedycznej propozycji zabaw 

logopedycznych. 

6. Umieszczanie na tablicy informacyjnej dla rodziców tekstów, artykułów o 

tematyce logopedycznej. 

7. Przeprowadzenie warsztatów logopedycznych dla rodziców i dzieci z 

grupy najmłodszej. Temat zajęć: „Zabawy logopedyczne w domu.” 

8. Przeprowadzenie konkursu logopedycznego przy okazji „Europejskiego 

Dnia Logopedy”  w dniu 6 marca. 
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5. Ogólne wskazówki do pracy profilaktycznej z dziećmi w wieku 
przedszkolnym: 

 

1. Zajęcia usprawniające narządy artykulacyjne powinny być prowadzone w 

miarę możliwości często, ale krótko. Najskuteczniejszy jest bodziec 

systematycznie powtarzający się, ale nie przeciążający mięśni aparatu 

artykulacyjnego. 

2. W początkowym okresie ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne 

warto korzystać z małych lusterek, w których dzieci mogą obserwować 

pracę swoich narządów artykulacyjnych. 

3. Ćwiczenia prowadzone w formie zabawowej, z wykorzystaniem 

wierszyków, opowiadań, krótkich anegdot, których bohaterami są części 

aparatu artykulacyjnego: język, wargi. 

4. Ćwiczenia powinny być prezentowane przez nauczycielkę, rodzica. 

Dzieci ćwiczą wg wzoru, podpartego opisem słownym. 

5. Należy unikać ćwiczeń artykulacyjnych, które są niedostosowane do 

etapów rozwoju artykulacji dzieci, np. do ok. 5 roku życia dzieci nie 

powinny wykonywać ćwiczeń, w których obecna jest głoska r, głoski 

szumiące - w zależności od predyspozycji grupy, mogą być wprowadzane 

od 4 roku życia, lub grupa powinna być podzielona na podgrupy, które 

otrzymują różne zadania, np. dźwiękonaśladowcze. Zbyt wczesne 

egzekwowanie wymowy trudnych głosek może prowadzić do ich 

zniekształcania i utrwalenia nieprawidłowych wzorców artykulacyjnych 

(wad artykulacyjnych). 

6. Ćwiczenia oddechowe powinny trwać krótko, ze względu na 

niebezpieczeństwo hiperwentylacji, każde zadanie dzieci powinny 

wykonać 3-4 razy, następnie odpocząć, by przejść do kolejnej aktywności. 

Przed ćwiczeniami warto zwrócić dzieciom uwagę na potrzebę 

oczyszczenia nosa. Drożny nos wspomaga wykonanie ćwiczeń 
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oddechowych i usprawniających narządy artykulacyjne. Pomocne może 

być przeprowadzenie zajęć, w ramach których dzieci będą uczyły się 

prawidłowego oczyszczania nosa.  

7. Ważne jest przypominanie dzieciom o prawidłowym wdechu przez nos, 

przy zwartych wargach. 

8. Ćwiczenia oddechowe powinno poprzedzić przewietrzenie sali. 

9. Należy zwracać uwagę na sposób jedzenia posiłków, przypominać o 

potrzebie żucia pokarmu z zamkniętymi ustami, bez mlaskania. 

10. Zwracanie uwagi na dzieci, które „brzydko” jedzą, którym pokarm 

wypada z ust podczas jedzenia, które unikają spożywania wielu dań, które 

bardzo długo przetrzymują pokarm w ustach, jedzą bardzo wolno. W 

takich przypadkach należy zwrócić uwagę rodzicom i zalecić konsultację 

z logopedą. 
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6. Rozwój mowy dziecka- zarys. 

Rozwój mowy dziecka od urodzenia do końca szóstego roku życia został 
opisany i podzielony na okresy, ze względu na charakterystyczne cechy mowy i 
pojawiające się w nich swoiste zmiany. Wyróżnia się: 

· Okres niemowlęcy, tzw. „okres melodii” 

- krzyk, płacz zaraz po urodzeniu, manifestowanie krzykiem swego 

niezadowolenia, 

- 3 miesiąc uśmiech społeczny, jako odpowiedź na uśmiech dorosłego- 

„pierwszy dialog”, 

- od ok. 2-3 miesiąca życia „głużenie”, gardłowe dźwięki, odruchowe, bez 

kontroli słuchowej; głużą nawet dzieci głuche od urodzenia, wydając 

dźwięki produkowane pod wpływem tylnego ułożenia masy języka 

związanego z pozycją leżącą dziecka, 

- ok. 6 miesiąca pojawia się gaworzenie, zabawa dźwiękami, pojawiają się 

sylaby typu ma ma, pa pa, da da, ta ta oraz wiele innych tworzonych przez 

dziecko, a nieobecnych w mowie dorosłych, zmiana związana jest m.in. z 

przyjmowaniem przez dziecko siedzącej pozycji i przesunięciem masy 

języka ku przodowi, 

- gest wyciągania rączek, jako sygnał, że dziecko chce być wzięte na ręce, 

- gest wskazywania palcem, tworzenie tzw. wspólnego pola uwagi 

(dziecko ma świadomość, że to na co ono patrzy jest też widoczne dla 

innej osoby) ok. 9-10 miesiąc życia, bardzo ważny dla rozwoju 

komunikacji gest, brak tego gestu może wskazywać na autyzm, 

- ok.1. urodzin pierwsze słowa, użyte jako symbol rzeczywistości, np. 

mama, daj, nie itp., dziecko posługuje się 1-3 słowami, 

- dziecko rozumie wiele słów, reaguje adekwatnie na proste polecenia, 

typu: „daj lalę”, „gdzie mama?”. 
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· „Okres  wyrazu”, 1-2 rok życia: 

- wzbogacanie słownika czynnego i biernego, dziecko dysponuje 

słownikiem liczącym od kilkudziesięciu do 300 słów, 

- dziecko wymawia głoski s z c dz jako ś ź ć dź,  

- „r” zamienia na „l” lub „j”, 

- może zamieniać głoski „k”, „g” na „t”, „d”, choć zazwyczaj wymawia je 

prawidłowo, 

- dziecko używa często wyrazów dźwiękonaśladowczych nazywając 

elementy rzeczywistości, 

- wiele słów jest zniekształconych, uproszczonych, zrozumiałych tylko dla 

najbliższego otoczenia dziecka, 

- dziecko buduje zdania proste około drugich urodzin, dziecko, które nie 

posiadło takiej umiejętności powinno zostać zbadane przez logopedę. 

 

· „Okres zdania” trwa od ukończenia drugiego do trzeciego roku życia: 

- głoski „s z c dz” mogą być zamieniane na „ś ź ć dź” 

- „r” zamienia na „l”, lub „j”, 

- wymawia wszystkie samogłoski z wyjątkiem „ę” „ą”, 

- buduje zdania proste, złożone z dwóch elementów, z czasem rozwijając 

je, 

- pokazuje i nazywa części ciała, 

- wzbogaca słownik, dysponuje od 300 do nawet 1000 słów (około trzecich 

urodzin), 

- zna swoje imię, mówi o sobie w 1 os. l. poj., 

- zna proste wierszyki i wyliczanki,  

- przyswaja zasady gramatyczne, choć wciąż popełnia wiele błędów, 

uogólnia zasady,  

- tworzy własne słowa, neologizmy, zgodnie z zasadami słowotwórstwa ,  
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- dziecko potrafi zapytać o interesujący je fragment rzeczywistości, 

odpowiedzieć na pytanie, komunikować swoje potrzeby; używanie języka 

jako narzędzia komunikacji społecznej jest filarem poczucia 

bezpieczeństwa dziecka, 

- komunikuje się językowo w zabawie z innymi dziećmi, 

- rozumie i wykonuje proste polecenia, 

 

· Okres tzw. „swoistej mowy dziecięcej” trwający od ukończenia 

trzeciego do szóstego roku życia: 

- trzylatek wzbogaca słownictwo, dysponując ok. 1500 słów, słownik 

wzbogaca się bardzo szybko, 

- nadal tworzy neologizmy, 

- wymawia głoski „s z c dz”, coraz rzadziej słyszymy zmiękczenia tych 

głosek, czyli zamiany na głoski „ś ź ć dź”, 

- głoska „r” zamieniana nadal może być na „l”, już nie na „j”, 

- zdania w wypowiedziach dziecka są coraz dłuższe, bardziej złożone,  

- głoski „k” , „g” mogą być zamieniane na „t” , „d”, lecz zazwyczaj są 

wymawiane prawidłowo, 

- dziecko wypowiada się we wszystkich trzech czasach, choć najczęściej 

używa czasu teraźniejszego i przeszłego, pojęć czasu nie rozumie, często 

je myli, mówiąc np. jutro byłem,  

- rozumie przyimki proste typu: „na” „pod” „w” „do” „za” „przed” „z” 

„obok”, używa ich w wypowiedziach, 

- używa głównie rzeczowników i czasowników, ale wzbogaca słownik o 

proste przymiotniki typu: duży, mały, ładny, dobry oraz przysłówki typu 

ładnie, dobrze, źle, zimno, ciepło itp., 

- wypowiedzi dziecka są zrozumiałe dla otoczenia w 80%, 

- w czwartym roku życia pojawiają się głoski „sz ż cz dż”, 
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- słownictwo nadal jest wzbogacane, 

- wypowiedzi dziecka są w pełni zrozumiałe dla osób postronnych, 

- rozpoczyna się okres pytań, 

- w piątym/szóstym roku życia dziecko wymawia głoskę „r”, 

- dziecko pięcioletnie opowiada zdaniami prostymi i złożonymi o obrazku, 

układa historyjkę obrazkową, 

- dziecko sześcioletnie swobodnie operuje zaimkami prostymi i złożonymi, 

typu: pomiędzy, poprzez, 

- układa i opowiada historyjkę obrazkową złożoną z sześciu elementów, 

- potrafi opowiadać o ilustracji używając zdań, nie wylicza elementów 

obrazka, komponuje spójną wypowiedź z kilku zdań, 

- opowiada o wydarzeniach z przeszłości, przyszłych i teraźniejszych,   

- popełnia sporadycznie błędy gramatyczne, 

- w wieku siedmiu lat mowa dziecka jest ukształtowana w swych 

podstawach, od tego wieku rozwój mowy polega głównie na wzbogacaniu 

słownika i rozwijaniu wypowiedzi na tematy z różnych dziedzin. Proces 

ten trwa przez całe życie.  
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7.  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne. 

        

       Dla prawidłowego kształtowania mowy niezbędny jest wystarczający 

poziom sprawności narządów artykulacyjnych, tzn. języka, warg, podniebienia 

miękkiego. Oto propozycje ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne. 

 

· Ćwiczenia usprawniające wargi: 

- nabieranie powietrza w policzki, wypuszczanie, przyciskanie 

policzków i „wyciskanie” powietrza z przestrzeni policzkowej, zabawa 

w „pękający balonik”, 

- wciąganie policzków, 

- układanie warg w dzióbek i szeroki uśmiech, naprzemiennie, 

- posyłanie całusków, 

- poruszanie ściągniętymi wargami na boki, zęby zwarte, 

- zakładanie wargi górnej na dolną, 

- zakładanie wargi dolnej na górną, 

- nagryzanie zębami dolnej wargi, 

- nagryzanie zębami górnej wargi, 

- parskanie, 

- zaciskanie warg jak najsilniej, 

- chowanie warg do wewnątrz jamy ustnej, 

- naśladowanie jadącego samochodu, 

- naśladowanie syreny strażackiej, ambulansu, 

- masowanie warg paluszkami, opukiwanie, obszczypywanie delikatnie 

palcami wskazującym i kciukiem. 

 

 

 



~ 14 ~ 

 

· Ćwiczenia usprawniające język: 

- wysuwanie języka na brodę i chowanie w jamie ustnej,  

- kierowanie języka do nosa, 

- kierowanie języka do nosa i na brodę, naprzemiennie, 

- kierowanie języka do kącików warg, usta otwarte, 

- wciskanie czubka języka w policzki, „śliwka w buzi”, naprzemiennie, 

- wypychanie czubkiem języka dolnej wargi,  

- wypychanie czubkiem języka górnej wargi, 

- oblizywanie warg od wewnątrz, buzia zamknięta, 

- oblizywanie górnej wargi, usta otwarte, 

- oblizywanie dolnej wargi, usta otwarte, 

- oblizywanie warg dookoła, usta otwarte, 

- „czyszczenie” czubkiem języka górnych zębów, buzia otwarta, 

- „czyszczenie” czubkiem języka dolnych zębów, buzia otwarta, 

- „liczenie” górnych ząbków czubkiem języka, każdego ząbka trzeba 

dotknąć, licząc w myślach, usta otwarte, 

- sięganie czubkiem języka do najdalej w jamie ustnej położonych 

zębów, usta otwarte, 

- przeciskanie języka między lekko rozwartymi zębami, 

- kląskanie językiem, naśladowanie konika, 

- cmokanie językiem, naśladowanie ssania cukierka, 

- układanie języka w rurkę, 

- unoszenie czubka języka do podniebienia, buzia otwarta, 

- unoszenie szerokiego języka do podniebienia, usta otwarte, 

- „łaskotanie” podniebienia czubkiem języka, buzia otwarta, broda 

nieruchoma, 

- „spacer języka po podniebieniu”- przesuwanie czubka języka po 

podniebieniu od zębów w kierunku gardła, buzia otwarta, 



~ 15 ~ 

 

- „zamiatanie podłogi” w buzi, kierowanie czubka języka za dolne ząbki, 

poruszanie na boki, buzia otwarta, żuchwa nieruchoma, 

- układanie języka w „koci grzbiet”, czubek języka za dolnymi zębami, 

środkowa część języka uniesiona do podniebienia. 

 

· Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

- chuchanie na dłonie,  

- chuchanie na lusterko, 

- naśladowanie chrapania, 

- głośne ziewanie z szeroko otwartą buzią, 

- kasłanie z językiem wysuniętym na brodę, 

- powtarzanie ciągów sylab: hi hi hi, ho ho ho, hu hu hu, ko ko ko, kap 

kap kap, ku ku ku,  

- zabawa „balonik ze sznurkiem”- utrzymywanie powietrza w policzkach 

z jednoczesnym wysuniętym czubkiem języka między wargami. 

 

Niezwykle istotne jest, by unikać ćwiczeń, które wymagają wysunięcia 

języka poza granicę zębów i warg w przypadku dzieci z seplenieniem 

międzyzębowym.  

Na pierwszych zajęciach warto opowiedzieć dzieciom o narządach 

artykulacyjnych, do czego służą, gdzie się znajdują, jak się nazywają. Dzieci 

mogą oglądać w małych lusterkach swoje wargi, języki, zęby, dziąsła, policzki, 

podniebienie miękkie z języczkiem, obserwować ich swobodne ruchy podczas 

mówienia, śmiechu, ziewania, kasłania. Nazwanie poszczególnych części 

narządów artykulacyjnych zwiększy świadomość dzieci i ułatwi im 

wykonywanie ćwiczeń usprawniających. 
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Elementem wprowadzenia do ćwiczeń, przygotowania dzieci do pracy, a 

zarazem wyciszenia, rozluźnienia i skupienia na twarzy jest masażyk twarzy. 

Zgodnie z zaleceniami dr E. Stecko masaż rozluźniający powinien mieć 

charakter delikatnych, posuwistych ruchów, głaskania, zataczania okręgów na 

skórze opuszkami palców. Masaż, którego celem jest poprawa ukrwienia mięśni 

twarzy, wzbudzenie ich aktywności, przygotowanie do pracy, powinien mieć 

formę opukiwania, ugniatania, i obszczypywania poszczególnych części twarzy. 

Masażyk dzieci wykonują samodzielnie, pod dyktando nauczycielki. Nie jest to 

metoda inwazyjna, masażyk twarzy jest zazwyczaj przyjemnym doznaniem. 

Wyjątkiem mogą być dzieci, których skóra twarzy jest nadwrażliwa na dotyk. 

Dzieci mogą też „masować” twarz piórkiem, rękawem bluzki, maskotką, 

dotykać chłodną łyżeczką, mokrą dłonią, by zapewnić rozmaite doznania 

związane z dotykiem materiałów o różnej fakturze. 

Propozycja masażyku: 

· Delikatne głaskanie całej twarzy, całymi dłońmi, od czoła, poprzez 

skronie, policzki, okolice nosa, ruchami na zewnątrz, brodę i szyję, 

następnie wargi od środka czerwieni warg na zewnątrz i od kącików warg 

ku środkowi. 

· Opukiwanie czterema paluszkami: czoła, skroni, policzków pod oczami, 

ku dołowi, żuchwy, warg, głaskanie szyi. 

· Delikatne obszczypywanie: warg, żuchwy, policzków, nosa, płatków 

uszu, czoła. 
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8. Ćwiczenia oddechowe. 

Wydajny, oddech jest bardzo istotny dla prawidłowej wymowy i 

wypowiadania się. Ważne jest uświadomienie dzieciom, że wdychane powietrze 

wypełnia całą przestrzeń płuc, stąd podczas wdechu lekko zaokrągla się brzuch, 

a ramiona powinny pozostać w spoczynku, nie ma potrzeby unoszenia ich 

podczas nabierania powietrza. Powietrze należy nabierać przez nos, wypuszczać 

przez usta. Jest to bardzo ważne ze względów zdrowotnych, powietrze w jamie 

nosowej jest oczyszczanie, nawilżane i ogrzewane zanim trafi do płuc. Podczas 

mówienia powietrze nabieramy przez usta. 

Ćwiczenia oddechowe - propozycje: 

· „Huśtanie” książeczki na brzuchu: wdech książeczka lekko się unosi, 

wydech, książeczka opada; można użyć maskotki, piłeczki, 

· Głęboki wdech przez nos, długi wydech przez usta, dzieci siedzą 

wyprostowane, lub stoją, ręce swobodnie opuszczone wzdłuż tułowia, 

· Wdech ze wspięciem się na palce, wydech z opuszczeniem na całe stopy, 

· Wdech z uniesieniem rąk ku przodowi, wydech z opuszczeniem rąk 

wzdłuż tułowia, 

· Dmuchanie na skrawek papieru zawieszony na nitce, 

· Dmuchanie na piłeczkę ping- pongową, 

· Dmuchanie na piórka, 

· Dmuchanie na kłębek waty, 

· Dmuchanie na kulkę papieru, kulkę z gazety, 

· Dmuchanie na papierowe łódeczki położone na stoliku, 

· Dmuchanie na płomień świecy, 

· Rozdmuchiwanie kleksów na kartce, przez słomkę lub bez słomki, 

· Dmuchanie przez słomkę do kubeczka z wodą, 

· Wdech i przedłużony wydech połączony z fonacją samogłoski: aaaa, a   a; 
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· Wdech i wydech z artykulacją głoski s, ś, f, u, e, i, o, a, 

· Wdech i wydech z artykulacją sylab: pa pa pa, pu pu pu, fu fu fu. 
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9.  Ćwiczenia słuchowe. 

 

Małe dziecko uczy się mowy poprzez naśladowanie mowy osób                   

z otoczenia. Prawidłowy odbiór mowy gwarantowany jest przez dobry stan 

słuchu fizjologicznego i kształtującego się na jego podstawie słuchu 

fonematycznego. Słuch fonematyczny to umiejętność rozróżniania 

najmniejszych części mowy, czyli głosek. Jest on również istotny dla 

prawidłowego odbioru cech tzw. prozodycznych mowy, tzn. melodii, rytmu, 

intonacji. Oto propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój słuchu: 

 

· Zabawy słuchowo- ruchowe, reakcje na dźwięk - brak dźwięku, zmiany 

aktywności ruchowej wraz ze zmianą dźwięku, 

· Słuchanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego 

otoczenia i ich lokalizacja, tzw. „słuchanie ciszy”, 

· Różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody oraz odgłosów 

wydawanych przez różne przedmioty codziennego użytku i dźwięków 

wydawanych przez instrumenty perkusyjne, 

· Rozpoznawanie głosów wydawanych przez zwierzęta, 

· Rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy, 

· Wzajemne rozpoznawanie swoich głosów –"Czyj to głos", 

· Wskazywanie źródła dźwięku, podążanie w kierunku, z którego dochodzi 

dźwięk, 

· Rozpoznawanie melodii znanych piosenek; 

· Określenie właściwości dźwięków: wysokie-niskie, długie-krótkie, 

pojedyncze-kilka, szybko- wolno, głośno- cicho,   

· Odtwarzanie przez dzieci dźwięków podanych bezpośrednio przez 

symbolizujące je nazwy: dzyń- puk puk, 

· Zabawy ze śpiewem, klaskaniem,  
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· Odtwarzanie rytmu przy pomocy stukania, klaskania, układania klocków z 

różnicą w tempie i sile uderzeń,  

· Odtwarzanie rytmu na podstawie podanych przez nauczyciela schematów 

(rysunkowych lub klockowych),  

· Dobieranie słów rymujących się, wymyślanie rymów, 

· Liczenie wyrazów w zdaniu, 

· Dzielenie słów na sylaby i liczenie sylab, 

· Określanie miejsca głoski w wyrazie- na początku, na końcu, w środku, 

· Różnicowanie słów i sylab podobnie brzmiących lub o podobnym 

brzmieniu, np.: wskazywanie przez dziecko obrazków po usłyszeniu ich 

nazwy (bucik-budzik), 

· Zabawa w kończenie słów, nauczycielka podaje pierwszą sylabę,   

· Wyszukiwanie przedmiotów, obrazków, których nazwa zaczyna się na 

dana sylabę,  

· Segregowanie obrazków wg liczby sylab, wg takiej samej pierwszej lub 

ostatniej sylaby,  

· Synteza sylab w wyrazy- nauczyciel podaje wolno sylaby, dziecko mówi 

jakie powstanie z nich słowo, 

· Śpiewanie piosenek sylabami, 

· Reagowanie sygnałem, gestem na określoną głoskę; 

 

„Gdzie mieszka zegarmistrz”  

W pomieszczeniu ukryty jest zegar głośno tykający, lub wygrywający 

melodyjkę. Dzieci kierując się słuchem starają się go odszukać. Wygrywa 

dziecko, które pierwsze odnajdzie zegar. Odmianą zabawy jest poszukiwanie 

zegarka przez jedno wybrane dziecko. Zegarek może być zastąpiony cicho 

grającym telefonem komórkowym, małym radyjkiem, pozytywką. 
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„Gdzie jest kotek?”  

Dzieci siedzą w kole. Jedno z nich wychodzi z pomieszczenia. Spośród 

pozostałych jedno naśladuje miauczenie kota. Wszystkie zasłaniają twarz 

rękami. Dziecko powraca do pomieszczenia. Kierując się słuchem odgaduje, kto 

miauczy. 

„Skrzypnięcie drzwi”  

W sali znajduje się jedno z dzieci odwrócone plecami do drzwi i opiekun. 

Pozostałe dzieci wchodzą do sali w różnych odstępach czasu / około 5-10 s/. 

Starają się zachowywać jak najciszej. Dziecko stojące plecami do drzwi podnosi 

do góry rękę, gdy usłyszy jakiś szmer. Za trafne odgadnięcie dostaje punkt. 

Punkt otrzymuje także dziecko, które weszło do pomieszczenia i nie zostało 

usłyszane. 

„Słuchanie ciszy” 

Dziecko z zamkniętymi oczami stara się usłyszeć dźwięki dochodzące z 

sąsiedztwa i z ulicy oraz próbuje je nazwać (w domu musi panować cisza - 

wyłączone radio i telewizor). 

 „Rozpoznawanie głosów zwierząt” 

Rodzic naśladuje głosy zwierząt: kura, kaczka, gęś, kot, pies, krowa itp. a 

dziecko musi odgadnąć jakie to zwierzę. Można połączyć tę zabawę z 

wyszukiwaniem odpowiednich obrazków zwierząt. 

„Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia” 

 Kładziemy przed dzieckiem: szeleszczący papier, dwa kubeczki: jeden pusty 

drugi napełniony wodą, pęk kluczy, dwie metalowe łyżeczki. Najpierw 

prezentujemy dziecku dźwięki: szelest papieru, przelewanie wody, brzęk kluczy, 

stukanie łyżeczek. Następnie dziecko odwraca się do nas plecami, a my 

podajemy jeden dźwięk i pytamy co słyszało?  

Gdy ćwiczenie okaże się łatwe dla dziecka prezentujemy dwa dźwięki a potem 
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trzy pytając o ich kolejność.  

„Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich” 

Do tej zabawy potrzebny jest instrument, dzięki któremu uzyskamy dźwięki 

niskie i wysokie (np. pianino, flet, cymbałki), jeżeli takowego nie ma: nasz głos 

oraz zabawka, np: samolot (można go wcześniej złożyć z kartki papieru lub 

narysować). 

Kiedy gramy lub wydajemy wysoki głos - samolot leci wysoko, gdy głos jest 

niski - samolot leci nisko. My tworzymy dźwięki - dziecko naśladuje lot 

samolotu. 

„Różnicowanie rytmu” 

 W tej zabawie dziecko stara się dokładnie powtórzyć rytm podany przez 

nauczycielkę. Możemy go wyklaskać, wytupać, wystukać ołówkiem o blat stołu. 

Zaczynamy od łatwego ciągu dźwięków. Wystukujemy następujący rytm: 

  

o    o    o - przerwy pomiędzy elementami są jednakowe 

oo        o - pomiędzy drugim a trzecim elementem dłuższa przerwa 

o    oo       -pomiędzy pierwszym i drugim elementem dłuższa przerwa  

oo    oo       - itd. 

 

„Rozpoznawanie melodii” 

Do kolejnej zabawy musimy ustalić jakie piosenki zna nasze dziecko i my. 

Rodzic nuci melodię piosenki a dziecko rozpoznaje i stara się zaśpiewać jej 

fragment. 

„Liczenie dźwięków” 

Potrzebny  będzie bębenek lub ołówek, którym będziemy uderzać o blat stołu, a 

dla dzieci małe klocki. Zadaniem dzieci jest liczenie dźwięków, które wydajemy 

i układanie odpowiedniej ilości klocków. 
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„Rozpoznawanie głosów zwierząt” 

Odtwarzamy nagrania głosów zwierząt i kojarzymy je z ilustracjami. Następnie 

ponownie odtwarzamy nagranie, a dzieci dobierają obrazek do usłyszanego 

głosu i nazywają zwierzę. 

„Różnicowanie dźwięków instrumentów” 

Ćwiczenie przeprowadzamy analogicznie do poprzedniego, wykorzystując 

instrumenty perkusyjne, flet, dzwonek itp. 

„Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach”  

Mówimy dwuwyrazowe zdanie pasujące do ilustracji i układamy dwa klocki. 

Rozwijamy zdanie dodając po jednym wyrazie i dokładamy klocek. Na koniec 

dziecko oblicza ile było wyrazów w każdym zdaniu. Następnie dziecko samo 

rozwija zdanie i porównuje liczbę wyrazów. 

„Dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem w rytm 

wypowiadanych sylab”  

Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno obrazki, dzieli nazwy przedstawionych 

na nich przedmiotów stukając w rytm wypowiadanych sylab. Dzieci 

początkowo powtarzają, później pracują samodzielnie. 

„Porównywanie liczby sylab”  

Każde z dzieci otrzymuje po jednym obrazku. Dzielą nazwę przedmiotu na 

sylaby, ilustrując liczbę sylab klockami. Następnie porównują liczbę sylab. 

 

„Kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych”  

Przygotowujemy zestaw obrazków przedstawiających przedmioty, których 

nazwy są dwusylabowe. Nauczyciel demonstruje obrazek wypowiadając 

pierwszą sylabę nazwy zilustrowanego przedmiotu, a dziecko kończy wyraz 

dodając drugą sylabę. Następnie dziecko mówi pierwszą sylabę, a dorosły lub 

inne dziecko kończy wyraz. 
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„Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby”  

Zadanie polega na odgadnięciu nazwy obrazka na podstawie podanej sylaby 

początkowej. Nauczycielka wybiera z zestawu po jednym obrazku i wypowiada 

pierwszą sylabę nazwy przedstawionego na obrazku przedmiotu. Dziecko 

odgaduje wyraz. Jeśli ma trudności, to dorosły opisuje dany przedmiot 

stopniowo coraz bardziej dokładnie. 

„Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się taką samą sylabą”  

Przygotowujemy kartoniki z ilustracjami. W zestawie znajdują się po dwa 

obrazki, których nazwy mają taką samą sylabę w nagłosie. Obrazki układamy na 

dywanie, na kolorowych krążkach na podłodze, w kołach z szarf, itp. Wybrane 

dziecko wybiera jeden z obrazków, następnie szuka obrazka, którego nazwa 

rozpoczyna się od tej samej sylaby. 

„Wyszukiwanie krótkich wyrazów ukrytych w strukturze dłuższych 

wyrazów”  

Do ćwiczenia przygotowujemy kartoniki z obrazkami. Dziecko dobiera je 

parami, np.:  

kosz - koszula              mak - makaron 

słoń - słońce                kosa - osa 

tor - torba                    pisanki - sanki 

ręka - rękawiczka        kłódka - łódka 

kot - kotlet                   zlew - lew 

lis - listek                     goździk - dzik 

ser - serce                   hamak – mak 

Nauczycielka wolno wymawia nazwy obrazków, jeżeli dzieci mają trudności z 

wykonaniem tego zadania, nauczycielka powinna wymawiać nazwy obrazków 

dzieląc je na sylaby. 
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„Wybieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od podanej głoski” 

Na dywanie rozłożony jest zestaw obrazków. Dziecko wybiera jeden z nich, 

głośno nazywa i spośród pozostałych obrazków dobiera taki, który zaczyna się 

na tę samą głoskę. Może dobrać jeden, lub więcej obrazków, jeśli będzie w 

stanie je odnaleźć. Do tego ćwiczenia należy dobierać obrazki, których nazwy 

rozpoczynają się od głosek trwałych, czyli takich, których wymowę można 

przedłużać.  

 „Rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski”  

Rozdajemy dzieciom obrazki z przedmiotami, których nazwy rozpoczynają się 

innymi głoskami. Wypowiadamy głośno  głoskę. Każde z dzieci sprawdza, czy 

ma obrazek, którego nazwa rozpoczyna się od podanej głoski. Dziecko, które 

rozpozna właściwy obrazek podnosi go do góry, następnie odkłada na środek 

dywanu/ stolika. 

„Podawanie wyrazów rozpoczynających się od podanej głoski”  

Co mama kupiła w sklepie? Nauczycielka rozpoczyna zabawę słowami: Zgadnij 

co kupiła mama w sklepie, skoro nazwa towaru rozpoczyna się  głoską ... 

/wymienia głoskę/. Dzieci mogą wymieniać nazwy produktów, lub wykładać 

ilustracje produktów, których nazwy rozpoczynają się poszukiwaną głoską. 

Podobnie przeprowadzamy zabawę Wraca statek z dalekiej podróży, a czym jest 

naładowany?, lub Chodzi Zosia po... /łące zbiera kwiatki pachnące-zgadnij 

jakie, skoro w ich nazwa rozpoczyna się głoską ...; ogrodzie zbiera owoce na 

swej drodze ...; zagrodzie widzi zwierzęta na swej drodze ... . 

„Różnicowanie głosek”  

Dzieci segregują obrazki na dwie grupy, w zależności od tego, jaka głoska 

znajduje się w nazwie, np. sz- s, czy głoska „sycząca” czy „szumiąca”? 
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„Rozwiązywanie rebusów”  

Rebusy zawierające wyraz sto: stopa, stonoga, stolica, stodoła, stojak, stolarz, 

stolik, stołek, stołówka, stokrotka, rajstopy, miasto, ciasto, prosto. 

Rebusy zawierające wyraz rak: rakieta, burak, barak, frak, wrak, brak, tatarak. 

Rebusy zawierające wyraz pas: paski, pasta, pasmo, pastuszek, zapas, kompas. 

Rebusy zawierające wyraz ser: serce, serdak, sernik, serwis, deser, klaser, 

bokser. 

Rebusy zawierające wyraz lis: liski, lisy, listy, listek, lista, 

Rebusy zawierające wyraz but: buty, butla, butelka. 

Rebusy zawierające wyraz lew: lewy, zlew, ulewa,  

Zabawy dla dzieci trzyletnich: dźwięki z otoczenia, wyrazy 

dźwiękonaśladowcze, dźwięki instrumentów-wysłuchiwanie i nazywanie, 

poszukiwanie źródła dźwięku, wskazywanie kierunku, określanie dużo- mało 

dźwięków, długi- krótki dźwięk, wysoki- niski, głośny-cichy, zabawy słuchowo-

ruchowe, reagowanie na sygnał- brak sygnału, obrazowanie umówionego 

sygnału dźwiękowego gestem, ruchem, rodzajem aktywności, powtarzanie 

refrenu, fragmentu wiersza- czytanie uczestniczące, uczenie na pamięć 

rymowanek, przyporządkowywanie dźwięków do rekwizytów, obrazków, 

poszukiwanie źródła dźwięku, określanie osoby mówiącej, dobrze znanej, 

rozpoznawanie melodii, piosenki. 

Dzieci czteroletnie, powyższe, ponadto: liczenie dźwięków, nazywanie po 

kolei kilku dźwięków, odtwarzanie rytmów, wysłuchiwanie zadanego słowa w 

tekście wiersza, wspólne dzielenie wyrazów na sylaby, połączone z klaskaniem, 

gestem, tupaniem. 

Pięcio- i sześciolatki, powyższe oraz: analiza i synteza sylabowa, liczenie 

sylab, nazywanie pierwszej sylaby, analiza głoskowa- wyodrębnianie pierwszej 

głoski, wyodrębnianie ostatniej głoski, określanie miejsca głoski w wyrazie- na 
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początku, w środku, na końcu, synteza głoskowa, odtwarzanie rytmów, 

odtwarzanie rytmów na podstawie ilustracji przedmiotami lub rysunkiem. 
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10.  Zabawy i aktywności wzbogacające słownictwo dzieci: 

         Dla prawidłowej i satysfakcjonującej komunikacji niezwykle istotne jest 
bogate słownictwo. Pojęcia są również narzędziem poznania świata, bowiem 
zrozumieć możemy jedynie to, co zostanie przez nas nazwane. Poniżej 
propozycje ćwiczeń wspomagających rozwój słownictwa u dzieci. 

· Czytanie wierszy i prozy dziecięcej. 

· Nauka wierszyków i rymowanek. 

· Paluszkowe zabawy. 

· Masażyki dziecięce z wierszykiem, opowiadaniem. 

· Nauka piosenek. 

· Uczestniczenie w dialogu, zabawy tematyczne. 

· Zabawy z wykorzystaniem loteryjek obrazkowych: lotto, memo, 

„dobieranki” obrazkowe, puzzle, gry z wykorzystaniem zagadek, 

kalambury. 

· Zabawy językowe- propozycje: 

- Rozwijanie zdań, np. „Do szafy wkładamy buty, sukienkę i…” Każdy z 

uczestników dodaje jeno słowo. Kolejna osoba powtarza całe zdanie i 

dodaje nowe słowo. Inne propozycje zdań: „Na śniadanie jem…”, Moje 

ulubione owoce, to…”,  „W zoo można zobaczyć…” 

- „Zdrobnienia”- zabawa w wymyślanie zdrobnień do podanych słów, np.: 

mały dom to…., mały kot to…, mały but to…, 

-  „Zgrubienia”- zabawa w tworzenie zgrubień do podanych słów, np. kot- 

kocisko, koń- konisko, but- bucior,  

- „Przeciwieństwa”- zabawa polega na dobieraniu słów o przeciwstawnym 

znaczeniu, tzw. antonimów, np. ciepło- zimno, mały- duży, szybko- 

wolno, jasno- ciemno, itp. 

- Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego przymiotników.  
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- Zabawy słowotwórcze- tworzenie neologizmów, np. nazw ulic od nazw 

owoców, kolorów; nazwisk, wymyślanie nazw planet. Rozwijanie 

kreatywności. 
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11. Zabawy rozwijające umiejętność budowania zdań i poprawnych 

wypowiedzi. 

Z ograniczonej liczby słów, poprzez stosowanie reguł tworzenia wypowiedzi, 

można stworzyć ich nieskończoną ilość. Trening budowania wypowiedzi trwa 

przez całe życie. Poniżej propozycje ćwiczeń rozwijających tę umiejętność u 

dzieci. 

· Słuchanie audiobooków, czytanych przez nauczyciela utworów 

literackich, wierszy i prozy,” bajek-grajek”. 

· Układanie zdań do obrazków, dużych ilustracji sytuacyjnych, rozwijanie 

zdań. 

· Układanie zdań z podaną liczbą słów, ilustrowaną ilością klocków. 

· Układanie zdań z wylosowanymi obrazkami. Najpierw z jednym , 

następnie dwoma, trzema itd.  

· Układanie opowieści na podstawie tzw. „Story cubes” kostek, na których 

narysowane są obrazki.  

· Wyszukiwanie błędów w zdaniach, błędów logicznych oraz 

gramatycznych. Poprawianie ich.  

· Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych. 

· Drama, ilustrowanie gestem i słowami różnorodnych sytuacji z życia 

codziennego, bajek. 

· Nauka na pamięć wierszyków, rymowanek, piosenek. 

· Masażyki dziecięce i paluszkowe zabawy. Połączenie gestów, dotyku z 

tekstem, z rymowanką, wierszykiem. 
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12.  Przykładowe scenariusze zajęć grupowych profilaktycznych  

Scenariusz 1. 

 Temat: „Pióra kury”. 

Cele: 

- usprawnianie narządów artykulacyjnych, 

- trening prawidłowego toru oddechu, 

- usprawnianie słuchu fonematycznego, 

- trening słuchanie ze zrozumieniem, 

- trening uwagi słuchowej, 

Przebieg: 

· Powitanie. 

· Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne wg podanego wzoru- na 

obrazku, z kontrolą wzrokową- lusterka. 

· Ćwiczenia ruchowe- stanie i podskoki na lewej i prawej nodze, 

identyfikowanie lewej i prawej strony ciała. 

· Ćwiczenia oddechowe - tor przeponowo- żebrowy, ćwiczenia z gestami, 

wydłużanie fazy wydechowej. 

· Ćwiczenie oddechowe: dmuchanie na kurze piórka. Zdmuchiwanie piórek 

z dłoni. 

· Wysłuchanie tekstu wiersza pt. „Pióra kury”,  E.M. Skorek ze zbioru „Sto 

tekstów do ćwiczeń logopedycznych”: 

Na podwórzu gdacze kura, 

Że zgubiła swoje pióra. 

Smutnie patrzy do lusterka, 

Na skrzydełka gołe zerka 

- Ko ko ko… 

Gdacze, że piór nie ma wcale: 

- Jestem goła! Niebywałe! 
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Jak ja się pokażę kurkom, 

Kogutowi no i córkom? 

- Ko ko ko… 

Wszędzie słychać jej gdakanie… 

- Niech ta kura już przestanie! 

Kogut tupnął mocno nogą, 

Zrobił minę bardzo srogą. 

- Czemu głośno, kuro, gdaczesz 

Czemu płaczesz wciąż i płaczesz? 

- Nie patrz na mnie koguciku, 

Ty masz piórek swych bez liku. 

Ja straciłam swoje pióra… 

Jestem goła, goła kura! 

- Ko ko ko… 

Goły sterczy mi kuperek, 

Ach, spakuję swój kuferek. 

Pójdę sobie, gdzie pieprz rośnie, 

Może pióro mi wyrośnie? 

- Ko ko ko… 

I biadoli dalej kura, 

Że zgubiła wszystkie pióra. 

- Ko ko ko… 

Kogut spojrzał rozbawiony 

I tak rzekł do swojej żony: 

- Tak już się w przyrodzie dzieje, 

Że ptak każdy z piór linieje. 

Tracisz pióra, jednym słowem, 

Po to, by wyrosły nowe. 

Za to zimą moja kurka 
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Będzie miała ciepłe piórka. 

Kura na to zagdakała: 

- Będę nowe pióra miała! 

- Ko ko ko… 

I z radości znów gdakała, 

Przestać gdakać już nie chciała! 

- Ko ko ko… 

 

 

· czytanie uczestniczące- wymawianie na jednym wydechu frazy „ko ko 

ko”, kontrolowanie wydechu. 

· Zabawa słuchowo- ruchowa. Dzieci biegają po sali, gdy słyszą dźwięk 

bębenka. Gdy bębenek przestaje grać zatrzymują się i stukają paluszkami 

w podłogę, jak dziobiąca na podwórku kura. Kilka zmian. 

· Pytania sprawdzające do tekstu wiersza. Dzieci odpowiadają, nauczyciel 

zwraca uwagę, by odpowiadały „całym zdaniem”. 

· Zakończenie zajęć i pożegnanie. 
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Scenariusz 2. 

Temat: „Miauczy kotek” 

Cele zajęć: 

- usprawnianie narządów artykulacyjnych. 
- usprawnianie koordynacji słuchowo- ruchowej, 

- wzmacnianie fazy wydechowej i kształtowanie prawidłowego toru 
oddechowego, 

- usprawnianie słuchania tekstu ze zrozumieniem, 
- usprawnianie fonacji, 

 

Przebieg zajęć: 

· Powitanie, wprowadzenie do tematu zajęć. 

· Zabawa usprawniająca narządy artykulacyjne- „Kotek myje pyszczek”. 

Kotek budzi się rano i głośno ziewa ( dzieci ziewają szeroko otwierając 

usta). Następnie pije mleko ze spodeczka (dzieci „cmokają” czubkiem 

języka o podniebienie). Gdy już napełni brzuszek postanawia umyć swój 

pyszczek. Najpierw czyści wszystkie zęby na górze w pyszczku (dzieci 

przesuwają czubkiem języka po górnych zębach). Następnie czyści dolne 

zęby (dzieci przesuwają czubkiem języka po dolnych zębach, buzia 

otwarta). Następnie kotek czyści swoje policzki (dzieci przesuwają 

czubkiem języka po wewnętrznej powierzchni policzków, buzia 

zamknięta). Następnie kotek myję łapką cały pyszczek (dzieci głaszczą 

dłońmi twarze, od czoła, przez policzki, nos i brodę).   

· Zabawa słuchowo- ruchowa do melodii piosenki „Idzie kot” D.Gellner. 

Gdy gra muzyka dzieci spacerują czworakując po dywanie, gdy muzyka 

cichnie, dzieci wyginają kocie grzbiety. 

· Zabawa oddechowa- dmuchanie na kłębki waty. 

· Czytanie wierszyka „Miauczy kotek” J. Tuwim: 
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Miauczy kotek: miau! 

- Coś ty, kotku, miał? 

- Miałem ja miseczkę mleczka, 

Teraz pusta jest miseczka, 

A jeszcze bym chciał. 

 

Wzdycha kotek: o! 

- Co ci, kotku, co? 

- Śniła mi się wielka rzeka, 

Wielka rzeka, pełna mleka 

Aż po samo dno. 

 

Pisnął kotek: pii... 

- Pij, koteczku, pij! 

Skulił ogon, zmrużył ślipie, 

Śpi - i we śnie mleczko chlipie, 

Bo znów mu się śni. 

Dzieci głośno powtarzają „miau” oraz „piii”. Następnie samodzielnie 

dopowiadają w odpowiednich miejscach tekstu „miau” i „piii”.  

· Dzieci odpowiadają na pytania do tekstu. 

· Zakończenie, pożegnanie. 
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Scenariusz 3. 

Temat: „Szumi czy syczy?” 

Cele zajęć: 

- Usprawnianie słuchu fonematycznego, 
- Usprawnianie narządów artykulacyjnych, 
- Wzmacnianie fazy wydechowej i trening prawidłowego toru 

oddechowego, 

- Usprawnianie koordynacji słuchowo- ruchowej, 

- Usprawnianie uwagi słuchowej, 

 

Przebieg zajęć: 

· Powitanie i wprowadzenie. 

· Zabawa usprawniająca narządy artykulacyjne: „Wiosenne porządki u 

krasnala”. 

Krasnal postanowił zrobić wiosenne porządki w swoim domku. Otworzył 

szeroko okno i dokładnie je umył (dzieci czubkiem języka oblizują wargi, 

buzia szeroko otwarta). Następnie wyszorował ściany (dzieci przesuwają 

czubkiem języka po wewnętrznej powierzchni policzków, buzia 

zamknięta) .Potem wyprał firanki ( dzieci przesuwają czubkiem języka po 

górnych zębach, buzia otwarta). Postanowił też wypucować sufit w 

swoim domku (dzieci przesuwają czubkiem języka po podniebieniu 

twardym, buzia otwarta). Pozamiatał też podłogę (dzieci poruszają 

czubkiem języka na dnie jamy ustnej, buzia otwarta szeroko, żuchwa 

nieruchoma). Bardzo zmęczył się tymi porządkami, zaczął głośno ziewać 

(dzieci ziewają głośno), a następnie uciął sobie krótką drzemkę (dzieci 

naśladują chrapanie krasnala).  

· Zabawa ruchowa do muzyki. Gdy muzyka gra dzieci spacerują po sali, 

gdy cichnie nauczycielka wymawia głoskę „sz”, a dzieci poruszają 
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ramionami, jak szumiące drzewa. Gdy nauczyciel w przerwie wymawia 

„s” dzieci poruszają dłonią imitując pełzanie węża. 

· Losowanie obrazków i klasyfikowanie ich wg pierwszej głoski: „sz” lub 

„s”. 

· Zabawa oddechowa- dmuchanie na jesienne listki. 

· Zakończenie i pożegnanie. 
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Scenariusz 4. 

Temat: „Ucho” 

Cele zajęć: 

- Zaznajomienie dzieci z budową i funkcjonowaniem narządu słuchu, 
- Usprawnianie uwagi słuchowej, pamięci słuchowej, słuchu muzycznego, 
- Usprawnianie koordynacji słuchowo- ruchowej, 

 

Przebieg zajęć: 

· Zaprezentowanie schematu ucha, zbudowanie modelu ucha z dostępnych 

elementów: bębenek, pałeczki, tuba, sznurek, opowiedzenie dzieciom o 

drodze słuchowej. 

· Zabawa w rozpoznawanie dźwięków wytwarzanych przy pomocy 

materiałów codziennego użytku: folia, papier, klucze, butelka z wodą. 

· Rozpoznawanie dźwięków natury- nagrania. 

· Zabawa słuchowo- ruchowa do melodii. Marsz i zastygnięcie, gdy 

melodia cichnie. 

· Zabawy z rytmem. Odtwarzanie rytmu podanego przez nauczyciela 

poprzez klaskanie, tupanie, uderzanie dłońmi o podłogę, uderzanie dłońmi 

w kolana. 

· Zakończenie i pożegnanie. 
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Zakończenie. 

Program profilaktyki logopedycznej, został napisany, by służyć, jako 

wsparcie dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Mam 

nadzieję, że wprowadzenie go do planu pracy przedszkola, przyniesie wymierne 

korzyści dzieciom, w postaci harmonijnego rozwoju ich mowy.   
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