
1 
 

Zabawy logorytmiczne 

 
opracowane w oparciu o zbiór utworów muzycznych zawartych w publikacjach: 

- „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”,  

- „Maluchy rosną nie tylko wiosną”,  

- „Piosenki na wyciągnięcie ręki”  

autorstwa: Anna Jendryka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak. 

1. „Domowe zwierzaki” 

- rozmowa na temat występujących w piosence zwierząt oraz czynności jakie zwierzęta 

wykonują, naśladowanie czynności; 

- wybrzmiewanie odgłosów charakterystycznych dla kota i psa oraz innych znanych dziecku 

zwierząt; 

- ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych w oparciu o treści zawarte  

w piosence (oblizywanie warg przez kota, otwieranie oraz domykanie warg  

w ruchach typowych dla ryby). 

2. „Małpa Filomena” 

- odsłuchanie utworu, rozmowa na temat imienia małpki, podział imienia na sylaby, 

wymienianie innych imion rozpoczynających się na tą samą głoskę, wymienianie imion 

członków rodziny dziecka; 

- ćwiczenia narządów artykulacyjnych za nauczycielem lub wybranym dzieckiem w czasie 

odtwarzania melodii wskazującej do naśladowania małpki. 

3. „Koza” 

- odtwarzanie ruchem, mimiką, gestem słów zawartych w piosence; 

- zwrócenie uwagi na zmianę tempa w muzyce (zmiana w refrenie  

i w poszczególnych zwrotkach piosenki); 

- zabawy z użyciem bębenka różnicujące szybkie i wolne tempo w muzyce. 

4.  „Papuga” 

- wyraźne, dokładne  powtarzanie sylab zawartych w piosence (pa,pa –ra, bla, no) w różnym 

tempie, wysokości oraz natężeniu; 

- tworzenie słów od sylab występujących w utworze. 

 5. „Jadę, jadę”  

- odtwarzanie ruchów charakterystycznych dla czynności zawartych w treści utworu (jadę, 

lecę, płynę, biegnę, idę); 

- rozmowa na temat różnych środków transportu, wsparcie piosenki ilustracjami lub 

zdjęciami; 

- pytania oraz wykrzyknienia mocno akcentowane mimiką twarzy (o! co? gdzie? stop!). 

6. „Mokry świat” 

- wyraźne powtarzanie sylab oraz wyrazów (pa, szu, la, mo, co, nie, sza, ci); 

- zapamiętywanie jak największej ilości sylab oraz wyrazów; 
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- określanie nastroju piosenki; 

- ćwiczenie podniebienia miękkiego – przenoszenie kropel deszczu, inspirowane piosenką. 

7. „Myszka Franciszka”  

- pytanie o imię głównego bohatera utworu, odmiana imienia w rodzaju męskim, stosowanie 

zmiękczeń imienia zgodnych z wiekiem; 

- wyraźna artykulacja wyrażeń dźwiękonaśladowczych (digi-digi bum bum bum, digi-digi 

bam bam bam); 

- akcentowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych z użyciem marakasów. 

8. Co ja tutaj mam? 

- naśladowanie gry na różnych instrumentach, wsparcie zabawy zdjęciami lub instrumentami, 

podawanie nazw instrumentów przez dziecko; 

- podczas zabawy można wykorzystać worek, w którym będzie ukryty instrument i dziecko na 

podstawie dotyku lub brzmienia instrumentu będzie musiało podać jego nazwę; 

- odtwarzanie za nauczycielem oraz podawanie własnych rytmów granych na instrumentach. 

9. „Wesoły pociąg” 

- wyraziste artykułowanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych z piosenki przy jednoczesnym 

naśladowaniu ruchów kół pociągu. 

- improwizacja muzyczna –dobór odpowiedniego instrumentu do własnej interpretacji, 

zachowanie podobnego rytmu w trakcie odtwarzania muzyki. 

10. „Ile słońce zgubiło promieni?” 

- uważne odsłuchanie piosenki; 

- przeliczanie promieni, wstęp do zabaw związanych z liczeniem; 

- zabawy paluszkowe z dzieckiem – wspólne liczenie promieni na palcach  

z elementami dotyku dłoni dziecka. 

11. „Mija czas” 

- piosenka może służyć jako wprowadzenie do poznania  lub utrwalenia pojęć związanych ze 

zmianami pór roku w przyrodzie; 

- kształtowanie pojęć czasowych np.: wczoraj, dziś, jutro. 

12. „Całuski” 

- piosenka zachęca do wykonywania ćwiczenia warg – całusów. 

13. „Idzie wąż” 

- zabawa o charakterze  integracyjnym; 

- przebieg zabawy: dzieci siedzą w kole, jedno z dzieci jest wężem, po wysłuchaniu 

pojawiającego się imienia „wąż” wybiera jedno z dzieci które dołącza się do niego, wszystkie 

dzieci powoli dołączają się do węża; 

- zabawie towarzyszą ćwiczenia na głosce /s/: prawidłowej artykulacji głoski  

z kontrolą języka oraz ćwiczenia wydłużające fazę wydechową. 
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14. „My jesteśmy owadami” 

- utwór kształtuje pojęcia językowe związane z grupą owadów oraz zachęca do wykonywania 

ćwiczeń oddechowych w czasie odtwarzania melodii wskazującej do naśladowania lotu 

poszczególnych owadów. 

15. „Komar” 

- piosenka może być wykorzystana do ćwiczeń poprawnej artykulacji wyrażenia 

dźwiękonaśladowczego „bzzz” lub do ćwiczeń oddechowych podczas odtwarzania melodii. 

Dodatkowym atutem utworu jest możliwość samodzielnego wybierania kolejnego ucznia 

przez uczestników zabawy 

 (z wykorzystaniem nietypowego gestu wskazującego np. ukłonu i podaniem wiatraczka do 

ćwiczenia oddechowego). 

16. „Moje ręce” 

- prosty utwór, skierowany w szczególności do małych dzieci, zachęcający do odtwarzania 

ruchów rąk: klaskania, głaskania, machana, złączania dłoni; 

- dziecko może samodzielnie odtwarzać ruchy dłoni w trakcie słyszanej muzyki  

lub drogą naśladownictwa za osobą dorosłą, w zabawę można włączyć wzajemny dotyk dłoni 

terapeuty i dziecka (za pozwoleniem dziecka). 

17. „To taka gra”  

- zabawa przy piosence może służyć zarówno do ćwiczeń narządów artykulacyjnych lub 

odtwarzaniu ruchów za nauczycielem lub wybranym dzieckiem, naśladownictwo pojawia się 

po słowach piosenki: „… zrób to co ja…” 

18. „Zobacz to maluchy” 

- gimnastyka – powolne rozciąganie ciała od pozycji skulonej do pozycji prostej z mocno 

rozpostartymi kończynami, gimnastyka zakończona pogłębionym ćwiczeniem oddechowym. 

19. „Taniec motyli” 

- „Taniec motyli” autorki określają jako „Walc angielski”, stanowi doskonały podkład do 

ćwiczeń narządów mowy lub ćwiczeń oddechowych. Spokojna, wolna kompozycja muzyczna 

z odpowiednio miarowym tempem zachęca do dokładnego odtwarzania ćwiczeń za osobą 

prowadzącą. 

20. „Cześć, daj mi rękę” 

- wzmocnienie, utrwalenie zwrotów grzecznościowych służących powitaniu; 

- naśladowanie słów piosenki z różnicowaniem ruchów (idziemy, tupiemy, machamy, 

skaczemy); 

- nauka słów piosenki ze słuchu; 

- piosenka o charakterze mocno integracyjnym, gdzie można zwrócić uwagę uczniom na 

istotną rolę zabawy z drugim człowiekiem. 

  

21. „Przyszedł ktoś” 

- różnicowanie przedmiotów na podstawie ich przeciwstawnych cech:  

duży-mały, gruby-cienki, ciężki-lekki, ciepły-zimny, twardy miękki; 
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- w trakcie odsłuchiwania piosenki w celu lepszego zrozumienia jej treści można wspomagać 

się zdjęciami lub rzeczywistymi przedmiotami; 

- po wysłuchaniu piosenki, dziecko losuje z worka przedmiot, jego zadaniem jest określenie 

charakterystycznej cechy przedmiotu. 

22. „Kurz i już” 

- wybrane dziecko siada na krześle, w czasie trwania refrenu piosenki dodaje wymyślone 

ruchy nóg i rąk, pozostałe dzieci go naśladują; 

- zabawy ze zmiennym tempem: odtwarzanie tempa szybkiego grą na bębenku lub trójkącie, 

odtwarzanie tempa szybkiego grą na janczarach lub marakasach. 

23. „Rower” 

- utwór stanowi doskonały podkład do ćwiczeń artykulacyjnych,  

- podczas trwania jednej zwrotki wybieramy jedno ćwiczenie artykulatorów które 

wielokrotnie powtarzamy wraz z przyspieszeniem tempa w muzyce, powtórzenie zwrotki to 

już następne ćwiczenie. 

24. „Magiczny klej” 

- zabawa o charakterze integracyjnym; 

- uczniowie witają się poszczególnymi częściami ciała (rękami, plecami, łokciami); 

- zabawy językowe inspirowane zabawą: utrwalenie nazw poszczególnych części ciała, 

wskazywanie ich, podział wyrazów na sylaby, układanie zdań  

z nazwą części ciała. 

25. „Kto mi pomoże?” 

- w trakcie odtwarzania piosenki, odzwierciedlanie miną emocji zawartej  

w utworze (smutek, zmartwienie, rozczarowanie); 

- rozmowa na temat różnych emocji, nazywanie emocji, podawanie aktualnego 

samopoczucia; 

- ukazywanie różnych emocji za pomocą mimiki twarzy. 

26. „Jest tam kto?” 

- zabawa integracyjna; 

- dzieci na podstawie dotyku (zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami) podają imię dziecka 

stojącego za nim np. na podstawie określonych wcześniej części ciała (głowa, plecy, dłonie 

itp.); 

- ćwiczenia językowe: wymienianie imion dzieci, podział imion na sylaby, układanie nowych 

wyrazów od podanej sylaby z imienia (nagłos, śródgłos, wygłos). 

27. „Do widzenia, cześć, hej, pa!” 

 - utrwalenie zwrotów grzecznościowych służących pożegnaniu; 

- rozmowa na temat stosowania w życiu codziennym rodzajów pożegnań 

 w zależności od wieku lub pozycji społecznej osoby; 

- wyraziste i dokładne wypowiadanie pożegnań; 

- nauka słów piosenki ze słuchu.  

opracowała: 

Aleksandra Jędryczka 


