
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 piosenki  na  przywitanie!  Zróbmy razem koło,  niech  każdy  znajdzie  dla  siebie  trochę
miejsca i zaśpiewajmy razem!

Tekst:

Przywitamy się wesoło, zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

przywitamy się wesoło, zaklaszczemy ja i ty,

przywitamy się wesoło, już tupiemy raz, dwa, trzy,

przywitamy się wesoło, już tupiemy ja i ty.

Hop, hop, dzień dobry, witam wszystkich was,

cwałujemy, jak koniki, już muzyka woła nas.



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

MAŁA MYSIA

Wczesnym rankiem mała myszka Mysia wyszła ze swojej norki na poszukiwanie przygód
(język wysuwamy daleko do przodu). Rozgląda się ciekawie dookoła (język oblizuje szeroko
otwarte  usta).  Zastanawia  się  w  którą  stronę  iść  na  spacer:  w  lewo  czy  w  prawo.  
Poszła w lewo i weszła do gęstego lasu. Rozgląda się (oblizywanie warg). Patrzy w górę  
na rosnące drzewa (do nosa) i w dół na mięciutki mech (na brodę). W oddali słychać odgłosy
leśnych ptaków. Mała myszka próbuje je naśladować: kukukukuku-tak kuka kukułka, huuhuu,
huuhuu  –  
teraz słychać sowę; puk, puk – to dzięcioł stukający w drzewo. Po krótkiej wędrówce Mysia
doszła na polanę poczuła się zmęczona i głodna. Wyjęła z torby śniadanie i zaczęła je jeść
(naśladujemy ruchy żucia).   Po śniadaniu Mysia oblizuje  wąsik (górna warga) oraz ząbki
(górne i dolne zęby) zrobiło się późno i Mysia postanowiła wrócić do domku. A tam czekała
na nią niespodzianka. Przyszli do niej goście: kurka (kokoko), żabka (kum, kum), i kaczuszka
(kwa, kwa) Mysia powitał ją serdecznie (cmokając całujemy palce obu rąk) poczęstowała ich
herbatą.  Ale  picie  było  gorące,  więc  goście  musieli  mocno  dmuchać,  aby  je  ostudzić
(dmuchamy).  
Gdy nastał wieczór goście pożegnali się i poszli do domu (cmokamy palce). Myszka poszła 
do łazienki, aby się umyć. Umyła zęby i wypłukała usta (nabieramy powietrza i poruszamy
policzkami). Potem ubrała piżamkę i poszła spać (chrapanie). Dobranoc Mysiu!



3. Ćwiczenia oddechowe. 

Każdy  teraz  dostanie  swoje  piórko  i  musi  uważnie  pilnować  –  
od teraz jest to nasze piórko i nie może nam się zgubić! Teraz musimy nauczyć nasze piórko
latać  i  robimy  to  tak  (układamy  piórko  na  otwartej  dłoni,  po  czym  próbujemy  zrzucić  
je jednym dmuchnięciem). 

4. Zabawa koordynacyjna. 

Kochani,  czas  się  trochę  poruszać!  Zobaczymy,  jak szybko potraficie  powtarzać  po mnie
ruchy. Zaczynamy!

Tekst:

Głowa – ramiona – kolana – pięty, kolana – pięty, kolana – pięty. 

Głowa – ramiona – kolana – pięty, oczy, uszy, usta, nos!



5. Ćwiczenia słuchowe.

Dziś kochani sprawdzimy, czy potraficie rozpoznać dźwięki, które pojawiają się codziennie 
w Waszych domach. Potraktujcie to zadanie jako słuchową zgadywankę!

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


