
Scenariusz zajęć logopedycznych

Grupa 5-latków „Żabki”

1. Metryka

Prowadzący: Karolina Lemańska;

Placówka: Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo”;

Poziom nauczania: wychowanie wczesnoszkolne;

Czas pracy: 30 minut;

Metody  pracy:  ćwiczenia  buzi  i  języka,  ćwiczenia  słuchu  fonemowego  i  fonetycznego,
ćwiczenia ruchowe;

Forma pracy: grupowa;

2. Cele:

- kształtowanie poczucia rytmu,

- różnicowanie głosek (dźwięczna-bezdźwięczna),

- 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 rozgrzania naszych buziek! Wszyscy razem będziemy udawać, że jesteś kocurami,
które  wygrzewają  się  w  słońcu  i  mruczą.  Kładziemy  się  wszyscy  na  podłodze  
i zaczynamy mruczeć (murmurando):

– mmmmmmmmmmmu,

– mmmmmmmmmmmo, 

– mmmmmmmmmmma, 

– mmmmmmmmmmme, 

– mmmmmmmmmmmi, 

– mmmmmmmmmmmy. 



2.  Ćwiczenia  usprawniające  aparat  artykulacyjny.  Czas  popracować  nad  naszą  buzią  –  
przed  ćwiczeniami  musi  się  porządnie  rozgrzać!  Dziś  będziemy  mieli  w  formie  ćwiczeń
wierszyk. Posłuchajcie uważnie i wykonujcie wraz ze mną ćwiczenia. 

Język akrobata

Na początku jest rozgrzewka, językowa wprzód wywieszka (język na brodę). 

Cały język wyskakuje, wszystkim nam się pokazuje:

w dół i w górę (język na brodę i do nosa), w lewo, w prawo (język kierujemy do kącików
ust)! 

Pięknie ćwiczy! Brawo! Brawo!

Język wargi oblizuje, piękne kółka wykonuje. 

Popatrzymy do lusterka, jak się język bawi w berka (wypychamy policzki językiem). 

Język długi i szeroki, umie liczyć, lubi skoki (układamy język w szeroki „jak łopata”). 

Kto spróbuje z miną śmiałą zwinąć język w rurkę małą (zwijamy język w rurkę lub w wąski
„jak ołówek”)?

Może uda się ta sztuczka, trzeba uczyć samouczka. 

Jak rozgrzewka zakończona, ząbki liczyć przyszła pora (liczymy wszystkie ząbki). 

Język ząbki poleruje, każdy dotknie i wyczuje (oblizujemy zęby). 

Język w górze za ząbkami, może dotknąć twardej ściany (unosimy język do podniebienia). 

I dotyka jej radośnie, gdy mu ślina piśnie „Noś mnie”. 

3. Ćwiczenia oddechowe. 

Wdech nosem, wydech ustami. 

Dzieci siadają na podłodze, kulą się i nakrywają głowę ramionami. Są małymi grzybkami.
Gdy zaczyna padać deszcz (dzieci wstają) grzybki zaczynają rosnąć (dzieci stają na palcach,
biorę  ręce  do  góry,  biorą  wdech  nosem,  opuszczają  ręce  i  wydychają  ustami.  
Powtarzamy kilkakrotnie. 

4. Zabawa koordynacyjna. 

Kochani, na czas zabawy zamieniamy Was w wiewiórki! 

Wiewiórka wyszła na spacer po lesie (dzieci maszerują w wybranym tempie w różne strony).
Logopeda  (bądź  rodzic)  gra  na  bębenku,  dzieci  maszerują  uderzając  prawą  ręką  w  lewe
kolano  i  na  odwrót.  Potem zaczęła  skakać  z  drzewa  na  drzewo i  na  odwrót  (podskoki  
z akompaniamentem tamburynu). 



Kilkakrotnie powtarzamy zabawę. 

5. Ćwiczenia słuchowe.

Dziś  w  formie  ćwiczeń  słuchowych  będziemy  mieli  wiersz.  Posłuchajcie  uważnie,  
ponieważ na sam koniec zadam Wam pytania!

 „CO SŁYCHAĆ?” Beata Bonik

Mówi mama do tatusia:
„Cisza, że aż dzwoni  uszach!”
Ja wsłuchuję się wytrwale,
lecz nie słyszę ciszy wcale!

Bo gdzie tutaj znaleźć ciszę,
gdy dokoła wciąż coś słyszę:

Kukułki w dali głos : ku – ku!
Auto po szosie mknie: tu – tu!
Człapie po dróżce koń: tap – tap!
I kapie w kuchni kran: kap- kap!
Woda w garnuszku wrze: pyk – pyk!
Zegar odmierza czas: tik- tik!
Wali ktoś w bęben gdzieś: bum-bum!
Żab śpiewa w dali chór: kum- kum!
Na drzewie gwiżdże szpak: tiu – tiu!
A w górze wieje wiatr: wiu – wiu!

Mnóstwo różnych słyszę głosów,
ciszy znaleźć tu nie sposób,
że aż czasem boli głowa.
Kto wie, gdzie się cisza chowa?
TERAZ TY POSŁUCHAJ CISZY
I OPOWIEDZ, CO USŁYSZYSZ! (posłuchaj przez chwilę ciszy i powiedz, co usłyszałeś)

- Jakie głosy usłyszeliście w wierszu? 
- Teraz spróbujmy naśladować kukułkę, auto … itd. 
- Czyj to głos: ku- ku? Czyj to głos tu- tu? … itd.
- Powtórzmy wspólnie na zmianę: ku – ku, tu- tu, ku- ku, tu- tu…

tap-tap, kap-kap, tap-tap, kap-kap…

pyk- pyk, tik-tik, pyk-pyk, tik-tik…

bum-bum, kum-kum, bum-bum, kum-kum…

tiu-tiu, wiu-wiu, tiu- tiu, wiu -wiu…

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


