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   Logorytmika to jedna z metod stosowana w 
logopedii, oparta na muzyce i tekstach słownych, 
połączona z ruchami całego ciała. To forma 
połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, aby 
oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – 
ruchową i ruchową osoby, która uczęszcza na 
zajęcia. 



    Zajęcia logorytmiczne dla 
logopedów są 
sprzymierzeńcem w 
indywidualnej terapii 
logopedycznej. Dzieci 
poprzez naśladowanie 
uczą się sprawnie 
wykonywać ćwiczenia 
oddechowe, fonacyjne, 
artykulacyjne i słuchowe 
w celu nabywania 
nawyków artykulacyjnych 
oraz ruchowych 
dla  doskonalenia 
koordynacji wzrokowo-
słuchowo-ruchowej. 



 
Głównym celem jest korygowanie wad mowy i 
zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na 
cechy wspólne muzyki i mowy takie jak: rytm, 
melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.  

 
 



Cele logorytmiki: 
• Usprawnienie oddechu, 
• Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, 
• Wykształcenie prawidłowej fonacji, 
• Usprawnienie narządów mowy, 
• Uwrażliwienie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, 

dynamika, barwa dźwięku, metrum), 
• Kształcenie słuchu fonematycznego, 
• Kształcenie pamięci muzycznej; 
• Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, 

ciszę, 
• Kształcenie umiejętności percypowania i odtwarzania ruchem 

tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi 
słownej, 

• Rozwój intelektualny, 
• Rozwój społeczny 

 



Zajęcia logorytmiczne: 

• rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro – i 
mikro – ruchów, 

• pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i 
przestrzeni, 

• sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, 

• stymulują myślenie i mowę, 

• uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie, 

 



   Program logorytmiki umożliwia: 
• pracę indywidualną i grupową, 

• tworzenie autorskich programów lekcyjnych, 

• rozwój percepcji i pamięci słuchowej oraz 
koordynacji słuchowo – ruchowej, 

• urozmaicenie terapii poprzez zastosowanie 
ćwiczeń ruchowych, słuchowych, słowno – 
muzycznych opartych na wierszach i piosenkach, 

• motywację dzieci dzięki dźwiękowym i graficznym 
wzmocnieniom pozytywnym 

 



    Ćwiczenia logorytmiczne są ważnym elementem w 
kierowaniu ruchową, estetyczną i społeczną 
aktywnością dzieci, co oznacza, że wraz z rozwojem 
ruchowym postępuje u nich rozwój sfery poznawczej 
i emocjonalnej, a także wykształcają się różne formy 
kontaktów społecznych. 

 



Przykładowy przebieg zajęć 
 

  Zabawa słuchowa  

  Dzieci uczą się swoich imion 

   Dzieci siadają w kole. Prowadzący umawia się z 
nimi, że przekazują siebie po kolei pewien 
przedmiot przy czym osoba która ma go w 
ręce głośno wypowiada swoje imię. Wszyscy 
starają się je zapamiętać. 

 



   Rozmowa na temat warunków poprawnego 
mówienia 

   Prowadzący zachęca dzieci, by pomyślały, co 
sprzyja poprawnemu mówieniu. 
Podsumowując wymienia: sprawne uszy, 
narządy mowy i sprawne oddychanie 

 



       Gimnastyka narządów mowy – Wiewiórka sprząta swoje mieszkanie 
      Osoba prowadząca prosi, by dzieci słuchały opowiadania i powtarzały 

wykonywane przez niego ćwiczenia. 
• Wiewiórka rozejrzała się po swojej dziupli (dzieci przesuwają językiem po 

podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu 
dolnym). Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła 
od odkurzania sufitu dziupli (przesuwają językiem od przodu do tyłu jamy 
ustnej po podniebieniu górnym), zdjęła też firanki (liczą czubkiem języka 
górne zęby) i włożyła je do pralki (motorek wargami). Po chwili pralka 
zaczęła płukanie firan (dzieci „przepychają” powietrze wewnątrz jamy 
ustnej). Wiewiórka odkurzyła też ściany (przesuwają czubkiem języka po 
wewnętrznej ścianie policzków) oraz podłogę (przesuwają czubkiem języka 
za dolnymi zębami). Rozwiesiła firany (ponownie liczą czubkiem języka 
górne zęby). Dumna wyjrzała z dziupli, spojrzała w górę (dzieci sięgają 
językiem w kierunku nosa), spojrzała w dół ( sięgają językiem w kierunku 
brody). Rozejrzała się w prawo i lewo (przesuwają językiem do prawego i 
lewego kącika ust). Wszędzie był porządek i wiewiórka radośnie się 
uśmiechnęła (szeroki uśmiech). 
 



   Zabawa słuchowa – Wiewiórki do dziupli 

    Prowadzący rozdaje dzieciom klocki i prosi, by 
każde z nich wybrało inne miejsce w sali i ułożyło 
klocek, który będzie symbolizował dziuplę- dom. 

• Dzieci – wiewiórki spacerują pomiędzy domkami 
w rytmie podanym na bębenku. Po ustaniu 
rytmu, każde z nich wraca do swojego klocka i 
wykonuje po dwa wdechy i wydechy nosem przy 
otwartych ustach z językiem ułożonym na 
podniebieniu górnym. Następnie nie zmieniając 
układu narządów mowy, przełyka ślinę. Zabawę 
powtarzamy dwukrotnie. 

 



   Zabawa oddechowa – Gazetowe kulki 

    Kierujący zabawą proponuje, by dzieci z 
leżących przed nimi gazet ugniotły po dwie 
kulki i ułożyły na otwartej dłoni. Następnie 
wykonały wdech nosem i silnym wydechem 
ustami zdmuchnęły kulki. Zabawę powtarzamy 
trzy razy. Możemy dodać że której osoby kulki 
zostały zdmuchnięte najdalej otrzyma ona od 
nas nagrodę w postaci przykładowo cukierka. 

 



Pomoce logorytmiczne: 
     Wędrówka języczka podróżniczka w 

świat mowy z płytą CD 
   Maria Bryła , Aneta Muszyńska 
    
    Opis: 
     Program terapeutyczny Wędrówka 

Języczka-Podróżniczka w świat 
mowy został opracowany z myślą o 
dzieciach dwu- i trzyletnich. Jest to 
zbiór trzydziestu scenariuszy, które 
mogą być realizowane jako cykl 
ćwiczeń systematycznie 
prowadzonych w czasie grupowych 
zajęć logopedycznych lub jako 
pojedyncze zabawy, mogą też być 
wykorzystywane do indywidualnej 
pracy rodzica z dzieckiem. 
 
 



Scenariusze zajęć i 
zabaw 

dla wychowawców, pedagogów, 
animatorów kultury i rodziców 

Język: polski 
Rok wydania: 2014 

ISBN: 9788379303922 
Wydawnictwo: DIFIN Spółka 

Akcyjna 
Seria wydawnicza: Engram 
Autor: Kozdroń Agnieszka 

 



    eduSensus LOGOPEDIA PRO - 
Logorytmika 

      
     W zestawie LOGORYTMIKA znajdują 

się:  
• • program multimedialny na 

pendrive,  
• profesjonalny mikrofon,  
• przewodnik metodyczny 
zawierający propozycje scenariuszy 
zajęć oraz zestawy tekstów 
terapeutycznych.  

• LOGORYTMIKA jest programem 
multimedialnym, który pokazuje, jak 
w ciekawy sposób wykorzystać 
można rytmikę i muzykę w 
profilaktyce i terapii logopedycznej. 
 



    Rytm – ruch – mowa czyli 
zabawy logorytmiczne na 
cztery pory roku 

      Książka jest skierowana do 
nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i logopedów, 
prowadzących zajęcia 
logorytmiczne. Publikacja składa 
się ze zbioru autorskich zabaw 
logorytmicznych, łączących słowo 
lub muzykę z ruchem dla 
wielokierunkowego i 
harmonijnego rozwoju dzieci. 
Proponowane zabawy poszerzają i 
utrwalają znajomość elementów 
wiedzy o świecie, uczą dzieci 
prawidłowego korzystania z mowy 
i jej funkcji komunikacyjnych i 
odwołują się do dziecięcego 
poczucia humoru. 



Ćwiczenia lokomocyjne: 
     Zabawa „Rakieta” - Marsz w rozsypce po sali 

w rytm wystukiwanego rytmu na bębenku. 
Jeśli nauczycielka gra cicho dzieci maszerują na 
palcach, gdy głośno idą mocno uderzając 
stopami o podłogę, wysoko podnosząc kolana. 
Na hasło: Rakieta stratuje - biegną w różnych 
kierunkach przyspieszając tempo.   
 



Ćwiczenia wyrabiające poczucie 
świadomego ruchu: 

 
    Zabawa „Wiatr” - dzieci chodzą między 

woreczkami rozłożonymi w sali. W tle słychać 
muzykę z odgłosami wiatru. Gdy jest spokojna, 
dzieci chodzą na palcach w umiarkowanym 
tempie. Nagle zrywa się wichura, dzieci 
biegają w różnych kierunkach robiąc obroty z 
uniesionymi rękami w górze dookoła siebie.  



Ćwiczenia z tytułem zabawowym: 

     Zabawa  „Ryby i raki”- dzieci podzielone na dwa 
zespoły. Kilkoro jest rakami, a pozostałe rybami. Zespół 
raków porusza się do tyłu opierając się na rękach i 
nogach powtarzając słowa; „idzie rak - nieborak jak 
uszczypnie będzie znak”. Na hasło; „Płyną ryby” - raki 
starają się uciec albo swoimi nogami objąć rybę 
wówczas ryba zamienia się w raka. Polowanie na ryby 
trwa dotąd, aż wszyscy staną się rakami. W grupach 
obowiązuje zasada, że każdy rak, któremu uda się 
złapać rybę zmienia ją w raka, a każda ryba, która 
złapie raka zmienia go w rybę.     
 



     Zabawa „Królowa Śniegu” - Dzieci 
odzwierciedlają za pomocą gestu i ruchu treść 
opowiadanej przez nauczycielkę baśni pt. 
"Królowa Śniegu”. Naśladują podróż 
czarodziejskimi saniami, naśladują rzucanie 
śnieżkami, lepienie bałwana. Na hasło: 
„Rozgrzewamy serce Kaja” – dzieci nabierają 
powietrze nosem i wydychają ustami mówiąc 
przy tym sylaby - hu, hu ha. Zabawę powtarzamy 
kilka razy. 
 



    Ćwiczenia naprężające i rozluźniające: 
 
Zabawa „Balonik”- każde dziecko otrzymuje 
balonik do nadmuchania. Po nadmuchaniu 
nauczycielka przebija go szpilką. Po tym dzieci 
naśladują balony- nabierają dużo powietrza i 
udają, że pękają, kładą się na dywanie i 
swobodnie oddychają przez nos, rozluźniając 
swoje mięśnie. 



• Ćwiczenia rozwijające koordynację ruchów: 
 
Zabawa „Pieczemy ciasto” - Dzieci siedzą w 
kole i naśladują pieczenie ciasta. Wsypują 
mąkę do miski, mieszając obiema rękoma. 
Następnie wrzucają jajka - jedna ręka bierze 
jajko a druga skorupki wyrzuca za siebie. Aby 
ciasto się upiekło musimy je dobrze ugnieść, 
dlatego naśladujemy gniecenie ciasta 
wykonując ruchy naprzemienne – raz jedna 
ręka, raz druga.    


