
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!  Dziś  rozpoczniemy  nasze  zajęcia  logopedyczne  
od  krótkiej  rozgrzewki  tak,  aby  nasza  buzia  była  gotowa  na  szereg  ćwiczeń!  
Zaczniemy najpierw od przedłużania samogłosek:

- U (uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu),

- O (ooooooooooooooooooooo), 

- A (aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa), 

- E (eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee), 

- I (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii), 

- Y (yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy).



2.  Ćwiczenia  usprawniające  aparat  artykulacyjny.  Czas  popracować  nad  naszą  buzią  –  
przed  ćwiczeniami  musi  się  porządnie  rozgrzać!  Zaczniemy  od  pierwszego  zadania,  
a mianowicie… - dotykamy czubkiem języka naszego magicznego miejsca (jest to wałeczek
dziąsłowy za górnymi zębami), 

- kląskamy jak koniki, 

- wypychamy policzki językiem, najpierw jeden potem drugi, 

- uśmiechamy się szeroko, 

- robimy tzw. „ryjek”, 

- posyłamy całuski, jak dla mamy i taty, 

- liczymy wszystkie nasze zęby czubkiem języka (nie pomagamy sobie rękoma), 

-  dotykamy  czubkiem  języka  naszego  magicznego  miejsca  (jest  to  wałeczek  dziąsłowy  
za górnymi zębami),

- oblizujemy nasze zęby. 

3. Ćwiczenia oddechowe. 

Teraz każdy z Was dostanie swój wiatraczek. Dobierzcie się w pary,  stańcie naprzeciwko
siebie  i  czas  na  małe  zawody!  Najpierw  będziemy  dmuchali  delikatnie  na  wiatraczek,  
aby wolno się obracał. Musimy pamiętać, że najpierw dmucha jedna osoba, a później druga. 
Zobaczymy, komu uda się wykonać to zadanie! Następnie dmuchamy na wiatraczki szybciej,
aby obracały się w zdecydowanie szybszym tempie. Na koniec dmuchamy wszyscy razem
najszybciej jak potrafimy!



4. Zabawa koordynacyjna. 

Kochani,  stworzymy  razem  tor  przeszkód!  Układamy  w  różnych  punktach  w  sali  trzy
kolorowe  poduszki.  Na  jednej  poduszce  dziecko  musi  wyklaskać  swój  własny  rytm,  
na drugiej poduszce musi przejść przez tunel utworzony przez rówieśników (wszystkie dzieci
stoją plecami do siebie w zbitej, prostej linii z szeroko rozstawionymi nogami, a jedna osoba
musi  przeczołgać  się  pod  nimi).  Na  trzeciej  poduszce  dziecko  musi  powtórzyć  ruch  
po logopedzie (może to być  podskok, może to być  ćwiczenie buzi i  języka,  może to być
kawałek rymowanki).  Kto przejdzie  przez cały tor  zostanie  nagrodzony brawami od całej
grupy!

5. Ćwiczenia słuchowe. 

Czas na zabawę – „Jedzie pociąg załadowany na literę ...”. Usiądźmy wszyscy w kole i ja,  
jako pociąg podam odpowiednią głoskę, na którą powinny się zaczynać wyrazy. Wy, moje
wagoniki, musicie podać wyraz na daną głoskę. Zaczynamy! (możemy zacząć od głoski [s],
np. skarpetki, sukienka, spódniczka, sowa, sarna, sweter, suwak, sklep itd.). 

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


