
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH   
ROZWÓJ MOWY DZIECKA 

 
   W profilaktyce logopedycznej ( również korekcyjnej) można wyróżnić 
następujące grupy ćwiczeń: 

 ćwiczenia oddechowe 
 ćwiczenia rytmizujące 
 ćwiczenia słuchu fonematycznego 
 ćwiczenia narządów artykulacyjnych 
 ćwiczenia artykulacyjne 

 
   Ćwiczenia oddechowe -  mają przede wszystkim na celu nauczenie 
różnicowania fazy wdechowej i wydechowej, pogłębianie oddechu, rozruszanie 
przepony, wydłużenie fazy wydechowej, a także zapobieganie takim zjawiskom 
jak arytmia oddechowa, mówienie na wdechu, kolizją między rytmem 
oddychania a strukturą wypowiedzi. 
 
Rodzaje ćwiczeń 
oddechowych 

Przykłady ćwiczeń oddechowych 

Ćwiczenia 
mobilizujące 
wyłącznie aparat 
oddechowy 

 powolne wdychanie powietrza nosem oraz powolny 
wydech ustami 

 szybkie wdychanie nosem, a powolny wydech 
ustami połączony z dmuchaniem 

 zdmuchiwanie kawałka papieru z gładkiej 
powierzchni 

 wydmuchiwanie skrawków papieru z chropowatej 
powierzchni za pomocą słomki 

 dmuchanie wiatraczków 
 wprawianie w ruch lekkich przedmiotów za 

pomocą dmuchania 
 puszczanie baniek mydlanych 
 dmuchanie na zawieszone na nitce krążki lub kulki 

waty 
 dmuchanie piórek tak by jak najdłużej utrzymały 

się w powietrzu 
 mecz piłki ping-pongowej 
 

Oddychanie 
brzuszno-
przeponowe 

 dziecko leży na dywanie, jedną rękę trzyma na 
brzuchu, drugą na górnej części klatki piersiowej 

  huśtanie zabawki – dziecko układa zabawkę na 
brzuchu i wprawia ja w ruch za pomocą wdechu i 
wydechu 
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 wprawianie w ruch przepony za pomocą śmiechu: 
staruszki – he he, kobiety – ha ha, mężczyzny – ho 
ho, dziewczynki – piskliwy hi hi, chłopca hałaśliwy 
hy hy 

 
Łączenie ćwiczeń 
oddechowych z 
ruchami rąk, nóg, 
tułowia 

 wdech połączony z ruchem ramion – dłonie do 
przodu- wydech –odwrócenie dłoni – wdech  - 
dłonie do tyłu – wydech – odwrócenie dłoni - 
wdech 

 ręce ułożone na biodrach, w czasie wdechu łokcie 
odchylają się ku tyłowi, w czasie wydechu 
przesuwają się do przodu jednocześnie naciskając 
palcami brzuch 

 ćwiczenia unoszenia rąk – wdech – unoszenie rąk 
do góry, wydech – powolne opuszczanie rak na dół 

 ręce ułożone na karku, głowę odchylić daleko do 
tyłu jednocześnie mocno uwypuklić klatkę 
piersiową wykonując wdech, następnie pochylić 
górną część ciała do przodu wydmuchując 
powietrze z płuc 

 
Ćwiczenia 
oddechowe z 
jednoczesnym 
wypowiadaniem 
pojedynczych 
głosek 

 naśladowanie syczenia gęsi z wymawianiem głoski 
„s” 

 naśladowanie szumu wiatru z wypowiadaniem 
głoski „sz” 

 wymawianie głosek ze zmiennym natężeniem 
głosu- raz ciszej, raz głośniej 

 
Ćwiczenia 
oddechowe 
związane z 
mówieniem i 
śpiewaniem 

 unoszenie rąk do góry z jednoczesnym 
wypowiadaniem frazy: „słonko wschodzi coraz 
wyżej”, opuszczanie rąk z jednoczesnym 
wypowiadaniem frazy : „ a zachodzi coraz niżej” 

 zabawa w orkiestrę „Jestem muzykantem 
konszalebantem” 

 recytacja krótkich wierszyków np. „Papużko, 
papużko – powiedz mi cos na uszko. Nic ci nie 
powiem boś ty plotkarz, powtórzysz każdemu kogo 
spotkasz” 

 
  
   Ćwiczenia rytmizujące – wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, 
koncentrację uwagi, bezpośrednio wpływają na kształcenie makroruchów czyli 
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ruchów całego ciała jak również mikroruchów czyli ruchów narządów 
mownych. Ponadto wyrabiają wrażliwość na muzykę, kształcą słuch muzyczny 
oraz poczucie rytmu. 
    
 
Rodzaje ćwiczeń 
rytmizujących 

Przykłady ćwiczeń rytmizujących 

Ćwiczenia techniki 
ruchu 

 walka z piłką- toczenie piłki w kierunku partnera i 
z powrotem 

 żołnierski marsz z unoszeniem kolan do góry 
 koń w cyrku – chodzenie z unoszeniem kolan oraz 

zmiana tempa 
 chód na palcach 
 

Ćwiczenia 
metrorytmiczne 

 marsz w umiarkowanym tempie 
 marsz z akcentem rytmicznym 
 piłka wędrowniczka – rzucanie piłki do partnera w 

określonym rytmie i tempie 
 

Łączenie tekstu z 
elementami 
ruchowymi i 
rytmicznymi 

 stosowanie wyrazów dźwiękonaśladowczych  
 zabawa „Na łące” – świerszcze – cyk cyk, żaby – 

kum kum rech rech, pszczoły – bzzz bzz 
 Siała baba mak 
 Uciekła mi przepióreczka 
 

  
   Ćwiczenia słuchu fonematycznego – mają  na celu doskonalenie 
różnicowanie fonemów, co ma znaczenie na proces komunikacji słownej, 
zarówno na jego odbiór jak i przekaz. 
 
Rodzaje ćwiczeń 
słuchu 
fonematycznego 

Przykłady ćwiczeń słuchu fonematycznego 

Rymy  rozpoznawanie rymujących się par słów 
 rozpoznawanie rymów – wybieranie rymującego 

się słowa 
 rozpoznawanie rymów – szukanie słowa, które się 

nie rymuje  
 tworzenie rymów 
 tworzenie wielu rymów 
 

Rozróżnianie  dobieranie par słów zaczynających się taką samą 
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głosek 
zaczynających i 
kończących słowa 

głoską 
 dobieranie par słów kończących się taką samą 

głoską 
 domino fonetyczne 
 

Analiza i synteza 
sylabowa i 
fonemowa  

 synteza sylabowa słów 
 analiza sylabowa słów 
 synteza głoskowa słów 
 analiza głoskowa słów 
 

 
   Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – mają one na celu usprawnienie 
narządów artykulacyjnych. Artykulacja to ruchy i układ narządów mowy przy 
wymawianiu określonej głoski.  
 
Rodzaje ćwiczeń 
narządów 
artykulacyjnych 

Przykłady ćwiczeń narządów artykulacyjnych 

Ćwiczenia żuchwy  opuszczanie i podnoszenie żuchwy 
 poziome ruchy żuchwy 
 kręcenie kółek żuchwą 
 „czesanie” warg 
 „szufladka” 
 „zimno” – drobne ruchy żuchwą 
 przegryzanie żuchwy – napina się wszystkie 

mięśnie 
 

Ćwiczenia warg  „karp” 
 „zajączek” 
 podnoszenie górnej wargi 
 asymetryczne podnoszenie wargi górnej, raz lewej 

strony, raz prawej 
 „cmoki” – głośne cmokanie 
 cmokanie na boki – bez udziału żuchwy i kącików, 

tylko same wargi 
 ściąganie i rozciąganie warg – na przemian raz 

uśmiech, raz gwizd 
 maski greckie – tragedia – kąciki w dół,  komedia – 

kąciki do góry 
 kartka przytrzymywana wargami 
 pasek papieru – położyć na czubek języka, dotknąć 
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podniebienia, nie zamykać dolnej wargi – dmuchać 
w ten sposób aby pasek drżał 

 parskanie – jest to ćwiczenie rozluźniające wargi 
 uśmiechy połowy warg 
 daszek utworzony z górnej wargi 
 murzyńskie wargi  

 
Ćwiczenia języka  strzałka – żądło – bez udziału warg 

 wahadełko 
 płaski język – szeroki język, język łopata 
 rulonik 
 koszyczek – ćwiczenie to odzwierciedla układ 

języka przy wymawianiu głoski „sz” 
 koci grzbiet – czubek języka za dolnymi zębami, 

reszta języka przylega do podniebienia 
 konturówka – oblizywanie czubkiem języka warg- 

serduszko nad górną wargą – ruchy bardzo 
precyzyjne 

 wyznaczanie za pomocą języka czterech punktów 
na wardze, to ćwiczenie kształtuję kinestezję 

 liczenie za pomocą czubka języka górnych zębów – 
należy odrywać język przy każdym zębie 

 malowanie językiem sufitu (podniebienia) 
 zamknięta buzia – język w buzi kręci koła 
 klucha – najpierw zrobić żądło, a potem powoli 

cofać i powstanie klucha 
 motylek – warga górna spłaszczona, czubek języka 

na górną wargę, zwężać i rozpłaszczać język – 
fruwający motylek 

 język na gumce – język przylega mocno do 
podniebienia 

 kląskanie  
 

Ćwiczenia 
podniebienia 
miękkiego 

 obserwowanie w lusterku podniebienia miękkiego i 
pracy języczka 

 ziewanie 
 głębokie oddychanie przez usta przy zamkniętych 

nozdrzach 
 oddychanie wyłącznie przez nos, zamknięte usta 
 kaszlanie, płukanie gardła, chrapanie – zabawa 

„Chory miś” 
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Ćwiczenia  artykulacyjne – mają na celu poprawić dykcję oraz  wyrazistość 
mowy. 
Korekcyjne ćwiczenia artykulacyjne to nauka poprawnej artykulacji zaburzonej 
głoski oraz ćwiczenia utrwalające jej poprawną wymowę w izolacji, w sylabach, 
logatomach, wyrazach w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, grupach 
spółgłoskowych, wyrażeniach, zdaniach oraz tekstach, aż do mowy 
spontanicznej. 
 
Rodzaje ćwiczeń 
artykulacyjnych 

Przykłady ćwiczeń  artykulacyjnych 

Ćwiczenia w 
wymowie 
samogłosek 

 ćwiczenia w wymowie samogłosek : a,e,y,i,o,u 

Ćwiczenia w 
wymowie 
spółgłosek, grup 
spółgłoskowych 
oraz sylab 

 bajeczki logopedyczne 
 naśladowanie dźwięków wydawanych przez 

zwierzęta i różne przedmioty 

Ćwiczenia w 
wymowie zdań i 
tekstów 

 wierszyki oraz teksty logopedyczne 

 
 
 
                                                                                   Opracowała:  Małgorzata Szalińska 
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