
Scenariusz zajęć logopedycznych

Grupa 6-latków „Słoneczka”

1. Metryka

Prowadzący: Karolina Lemańska;

Placówka: Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo”;

Poziom nauczania: wychowanie wczesnoszkolne;

Czas pracy: 30 minut;

Metody  pracy:  ćwiczenia  artykulacyjne,  ćwiczenia  oddechowe,  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,

- ćwiczenie „świadomego” oddechu, 

- 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 od powtórzenia tzw. łamaczy języka. Gotowi?

 Czarna krowa w kropki bordo żuła trawę kręcąc mordą.

 Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.

 Czy tata czyta cytaty Tacyta? 

 Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu czy trzy części trzciny?

 Szczwanego czepka szczwany czepek zaszczepił na szcypicę.

 W czasie suszy szosa sucha.

 To cóż, że ze Szwecji, to nic, że ze Szwecji. 



 Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że w tej wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt jeżozwierzy.

2.  Ćwiczenia  usprawniające  aparat  artykulacyjny.  Czas  popracować  nad  naszą  buzią  –  
przed ćwiczeniami musi się porządnie rozgrzać! Dziś będziemy mieli tematyczne zadanie…
Musimy zmęczyć nasz własny język! A pomoże nam w tym wiersz...

Dalej chłopcy, hej dziewczęta, 

strójcie miny, róbcie miny!

Grymas w grymas niech się wkręca, 

pracuj, pracuj nad wymową, 

dręcz ją miną wybuchową!

A na język niech się składa:

język wąski, jak u gada, 

język żądło, szpila, szpada (wysuwamy język na brodę, do nosa, następnie układamy język 
w wąski, jak „ołówek”); 

Język – rurka, a przez rurkę, 

niech powietrze płynie ciurkiem. 

Język skocznia lub grzbiet koci. 

Język chciwy wciąż łakoci (układamy język w rurkę lub w filiżankę, otwieramy szeroko buzię
i unosimy czubek języka do podniebienia, następnie oblizujemy językiem zęby)

Język płaski jak łopata, 

lecz niech jamy nam nie zatka. 

Język już zmęczony nieco, 

Język szuka mnie ze świecą (język szeroki jak „łopata”, kierujemy język do kącików ust,
następnie wypychamy policzki językiem). 

3. Ćwiczenia oddechowe. 

Dzisiejsze  ćwiczenia  oddechowe  będą  inne!  Dziś  poznamy  nasze  ciała  i  zobaczymy,  
jak wielką pracę wykonują, aby dostarczyć nam tlen. Słuchajcie uważnie moich poleceń!



- Połóż się na plecach z ugiętymi nogami. Jedną rękę połóż na brzuchu, a drugą na klatce
piersiowej. Zrób wdech nosem, ale tak, żeby uniósł się tylko brzuch. Zrób wydech ustami,
pamiętając,  że powinien on trwać mniej  więcej  3 razy dłużej  niż wdech. Ręka położona  
na klatce piersiowej cały czas powinna być nieruchoma. Powtórz 3 razy.

- Połóż się na plecach z rękami skrzyżowanymi za głową i ugiętymi nogami. Zrób wdech
nosem, tak, żeby podniósł się brzuch, a potem wydech ustami – brzuch wtedy będzie opadał.
Powtórz 3 razy.

- Usiądź w siadzie skrzyżnym, najlepiej na poduszce. Wyprostuj plecy. Zrób wdech nosem
(brzuch powiększy się) i wydech ustami (brzuch zmaleje). Powtórz 3 razy.

Brawo kochani! Udało nam się!

4. Zabawa koordynacyjna. 

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

Zaczniemy zabawę w Lustro! (Logopeda prezentuje pozycję, np. stoi na jednej nodze, unosi
prawą rękę do góry, a drugą rękę w bok, a dzieci odtwarzają ruch w przedstawiony sposób. 
Po kilku  pozycjach  na  tzw.  rozgrzewkę przychodzi  kolej  dzieci.  Dzieci  stają  na  środku  
i  wymyślają  pozy  dla  pozostałych.  Pamiętamy  o  tym,  aby  każde  dziecko  miało  szansę
zaprezentować coś od siebie). 

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


