
    Profilaktyka logopedyczna  

Szanowni Rodzice, zapraszam do wykonywania ćwiczeń z obszaru profilaktyki 

logopedycznej, która ma za zadanie podnosić sprawność narządów artykulacyjnych dziecka. 

Zachęcam do wspólnych ćwiczeń z bajką logopedyczną. Taka forma ćwiczeń nie tylko 

wspomaga prawidłową pracę narządów mownych, ale również wzbogaca słownictwo, 

kształtuje mowę dialogową i opowieściową dziecka. (Sprawka R., Graban J., „Logopedyczne 

zabawy grupowe”, Gdańsk 2015.) 

Miłej zabawy! 

Przygody Krasnoludka 

Pewnego dnia mały Krasnoludek obudził się rano, przeciągnął i ziewnął (ziewamy). Usiadł 

na łóżku szeroko się uśmiechnął (uśmiechamy się) i pomyślał, że to bardzo dobry dzień na 

wycieczkę. Nagle poczuł, że jego brzuszek jest pusty i bardzo burczy – bul bul (naśladujemy 

burczenie brzucha), poszedł do kuchni i zrobił sobie kanapkę i zaczął ją jeść (naśladujemy 

ruchy żucia). Po śniadaniu umył zęby (oblizujemy zęby po wewnętrznej stronie – górne i 

dolne). 

Szybko wyszedł ze swojego domku (język wysuwamy z buzi daleko do przodu), rozejrzał 

się dookoła (język oblizuje wargi dookoła przy szeroko otwartych ustach), spojrzał w górę 

(język unosi się do nosa) i zobaczył piękne słońce. Spojrzał w dół (język opada na brodę) a 

tam ujrzał piękne małe kwiatki. Zerwał jeden z nich, powąchał i westchnął (bierzemy oddech 

nosem i wydychamy powietrze ustami) – aaaahh. W oddali słyszał pięknie śpiewające ptaki 

(naśladujemy odgłosy ptaków): dzięcioła - puk, puk, sowę – huhu huhu, bociana – kle kle i 

kukułkę – kukuku. Nagle zobaczył swoich najlepszych przyjaciół - Kto to? To Olek i Tola, 

bardzo się ucieszył, a na przywitanie posłał im buziaka (cmokamy - posyłamy całusy). 

Dzieci trzymały w rączce dmuchawce. Tola zdmuchnęła swój dmuchawiec (dmuchamy) a 

ten jak mały latawiec pofrunął wysoko. Olek zaprosił wszystkich przyjaciół do swojego domu 

na lody malinowe (naśladujemy lizanie lodów). Wieczorem Krasnoludek wrócił do domu, 

był bardzo zmęczony, umył się i poszedł spać, a po chwili było słychać już tylko chrapanie 

(naśladujemy dźwięki chrapania).  


