
Scenariusz zajęć logopedycznych

Grupa 4-latków „Biedronki”

1. Metryka

Prowadzący: Karolina Lemańska;

Placówka: Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo”;

Poziom nauczania: wychowanie wczesnoszkolne;

Czas pracy: 30 minut;

Metody  pracy:  ćwiczenia  motoryki  artykulacyjnej,  ćwiczenia  słuchu  fonemowego  
i fonetycznego, ćwiczenia ruchowe;

Forma pracy: grupowa;

2. Cele:

- kształtowanie poczucia rytmu,

- usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej,

- doskonalenie prawidłowego toru oddychania,

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego, 

- profilaktyka logopedyczna, 

- stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy.  

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie. Dzień dobry kochani! Wszyscy siadamy w kółku. Najpierw przedstawia się
logopeda. Następnie każde dziecko ma za zadanie podać swoje imię i podzielić je na sylaby.
Następnie cała grupa powtarza imię dziecka i dzieli je na sylaby. W ten sposób poznajemy się
całą grupą i znamy już swoje imiona. 



2.  Ćwiczenia  usprawniające  aparat  artykulacyjny.  Czas  popracować  nad  naszą  buzią  –  
przed ćwiczeniami musi się porządnie rozgrzać! Dziś będziemy mieli tematyczne zadanie…
Przywołamy  wiosnę  ruchami  naszego  języka!  Posłuchajcie  uważnie  i  wykonujcie  wraz  
ze mną ćwiczenia.

3. Ćwiczenia oddechowe. 

Kochani, rozpoczniemy teraz zabawę, którą nazwałam „Rozpędzanie chmurek”. 

Dzieci leżą swobodnie na plecach. Nogi mają ugięte w kolanach, stopy oparte o podłogę, ręce
leżą wzdłuż tułowia. Wciągają powietrze nosem, swobodnym, płynnym ruchem unoszą ręce
w górę, dmuchają i starają się rozpędzić przed sobą chmurki. Następnie wracamy do pozycji
wyjściowej.  Niestety,  zbiera  się  na  burze  więc  chmur  jest  wiele!  Musimy  powtórzyć
ćwiczenie. 

4. Zabawa koordynacyjna. 

Kochani, zagramy w grę w pszczółki i kaczuszki. Dzielimy grupę na dwie mniejsze (mogą
być losowe grupy, mogą być to osobno chłopcy, osobno dziewczynki). 

Dzieci chodzą swobodnie po sali, aż pada hasło „Pszczółki!”. Dzieci zaczynają biegać po sali,
machać skrzydełkami i brzęczeć. Pada hasło „Kaczuszki!”. Dzieci zaczynają chodzić po sali
kołysząc  się  na  boki,  biorąc  się  pod  boki  i  kwacząc  jak  kaczki.  Wygrywa  ta  grupa,  



która  prędzej  zamieni  się  w  docelowe  zwierzę.  Powtarzamy  tak  zabawę  pięć  razy  
(można mieszać warianty) i zliczamy punkty. 

5. Ćwiczenia słuchowe. 

Nasze ćwiczenia słuchowe zaczniemy od krótkiego przypomnienia,  jakie odgłosy zwierząt
znamy i rozpoznajemy. Gotowi? Pytamy po kolei dzieci: 

 jaki odgłos wydaje pies?

 jak robi kot?

 jaki dźwięk wydaje kura?

 jak robi kogut?

 jak muczy krowa?

 jak robią świnki w zagrodzie?

 jaki odgłos wydaje koń?

 czy indyk wydaje jakieś dźwięki?

 jak robi kaczka? Itp. 

Powtarzamy  wszystkie  odgłosy  jako  grupa.  Następnie  wybieramy  dzieci  i  mówimy  
„Ty  od  teraz  będziesz  pieskiem/gęsią/kozą.  Gdy  wypowiem  Twoje  imię,  musisz  wydać
odpowiedni dźwięk”. Staramy się, aby każde dziecko otrzymało swoje zwierzę, możliwie  
jak najprostsze. Następnie wymawiamy imiona dzieci i czekamy na odgłosy.

6. Zakończenie. To już koniec naszych zajęć kochani! Dziękuje Wam za dziś, za aktywny
udział w zajęciach i wspólną zabawę. Do zobaczenia za tydzień!

Opracowała: mgr Karolina Lemańska


