
ZABAWY – GIMNASTYKA JĘZYKA 

„Chore misie”  

Dziecko  naśladuje chore misie , które kapryszą, są senne, nie chcą jeść ani pić: 

-         ziewa szeroko, szeroko, 

-         kaszle  z językiem daleko wysuniętym do przodu, 

Jedzie wezwane pogotowie: eo, eo, au, au, ay, ay. 

 Przychodzi pan doktor,  bada misia i zaleca mu: 

-         płukanie gardła, 

-         połykanie pastylek, 

-         picie syropu. 

Miś zmęczony  zabiegami ziewa, ziewa i zasypia: 

-         chrapie na wdechu, 

-         chrapie na wydechu. 

Miś budzi się .  

„ Zgadnij, jakie to zwierzątko?” 

Dziecko  lub dorosły zadaje zagadkę naśladując ( lub odtwarzając z taśmy) odgłos danego zwierzątka, 

np.: psa, konia, żaby, 

kota , wrony, kaczki, sowy. 

 

„ Zwierzęce gadanie” 

Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle, kle, kle. 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, kum, kum. 

Co mówi kaczka, gdy jest bardzo zła? Kwa, kwa, kwa. 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, miau, miau. 

Co mówi kura, gdy znosi jajko? Ko, ko, ko. 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? Ku, ku ryku. 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Me, me, me. 

Co mówi krowa, gdy zabraknie jej tchu? Mu, mu, mu. 



Co mówi wrona, gdy wstaje co dnia? Kra, kra, kra. 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? Hau, hau, hau. 

Co mówi baran, gdy spać mu się chce? Bee, bee, bee. 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce? 

Nic! Przecież ryby nie maja głosu! 

                                                  J. Beszczyński 

  

Ćwiczenia słuchowe 

 stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy 

zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego 

(tzw. słuchu mownego). Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy 

dziecka. Bardzo ważne jest, aby rodzice bawili się ze swoimi dziećmi w rozróżnianie 

dźwięków z otoczenia (odgłosy zwierząt, sprzętu domowego itp.), aby w ten sposób 

kształtować percepcję słuchową. 

Przykłady zabaw: 

 „Co słyszę?” - dziecko siedzi z zamkniętymi oczami i wyłapuje głosy dochodzące z 

otoczenia (ogrodu, ulicy). 

 Rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków, najpierw z pomocą wzroku, potem tylko 

słuchowo (dziecko zamyka oczy albo odwraca się). Prowadzący zabawę uderza 

pałeczką w różne przedmioty: drewno, kamień, szkło itp. 

 „Jaki przedmiot wydał ten dźwięk?”- toczenie piłki, kamyka, butelki po podłodze. 

 Rozpoznawanie różnych rzeczy w zamkniętym pudełku przez potrząsanie nim (groch, 

kamyki, spinacze itp.). 

 Uderzanie klockami o siebie, łyżeczkami, garnuszkiem, kubeczkiem, odbijanie piłki, 

klaskanie, darcie papieru, lanie wody, przesuwanie czegoś po stole, drapanie po szkle, 

papierze, stole, wypuszczanie powietrza z balonika itp. 

 Rozpoznawanie głosu, szmeru i źródła dźwięku, miejsca, kierunku, odległości, ilości 

dźwięków (głośno- cicho). 

 Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego telefonu. 

 Różnicowanie i naśladowanie głosów zwierząt: kot, pies, krowa, kura, kogut, kaczka, 

gęś, koń, świnka.  
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