
Akwarium – zabawa oddechowa 

 

Zasada tej zabawy jest ogólnie znana i prosta: należy przenieść elementy za 

pomocą rurki do napojów i umieścić je na miejscach dla nich przeznaczonych. 

Dziś propozycja szablonu akwarium z kolorowymi rybkami.  

 

 

Miłej zabawy! :) 

  



Łódeczki – zabawa oddechowa – świetna na upały 

 

Tę zabawę pokochają chyba wszystkie dzieciaki, bo które 

z nich nie lubią „taplać” się w wodzie? :) Kiedy już wykonacie łódeczki z 

korka i doprawicie im żagle, nalejcie do miski wody i bawcie się dobrze 

udając wiatr wiejący w żagle! 

  

  

 

 

 

Jacuzzi dla pingwina – zabawa oddechowa 



Nie jest to typowe jacuzzi, w którym pingwin zdoła 

zamoczyć swoje „odnóża”, ale ta forma zabawy z dmuchaniem zapewne ucieszy 

młodsze dzieciaki. Przygotujcie butelkę po soku ( najlepiej plastikową 

zakończoną ustnikiem). Nalejcie do niej wodę (można zabarwić ja np. na 

niebiesko barwnikiem spożywczym). Potrzebna jeszcze będzie rurka do 

napojów. 

 

Szablon pingwina, wycinamy wzdłuż przerywanej linii i robimy coś w rodzaju banderoli na 

butelkę, zaklejając ją w taki sposób, aby banderola dobrze się trzymała (możemy ją 

umocować np. taśmą). Opaskę z pingwinem możemy umieszczać na różnej wysokości 

butelki. Im wyżej ją umocujemy tym mocniej dziecko będzie musiało dmuchać, aby powstały 

bąbelki, które dosięgną do nóg pingwina.Podczas takiej zabawy ćwiczymy długość oraz siłę 

wydechu, a przy okazji także mięśnie okrężne warg. Aby dziecko dobrze widziało efekty 

swojego dmuchania, najlepiej ćwiczyć przed lustrem. Wkrótce więcej podobnych pomysłów i 

szablonów. 

Bawcie się dobrze 

Ludziki na patyku – zabawa oddechowa 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/szablon_jacuzzi_dla_pingwina.pdf


Uśmiechnięte jajogłowe buzie cieszyły się dużym powodzeniem. 

Buzia z papieru, trójwymiarowe plastikowe oczka, włosy z marszczonej bibuły, lub jak kto 

woli – krepiny.  Zadaniem dzieci jest dmuchanie we włosy tych cudacznych ludzików. Nawet 

dla maluchów jest to całkiem łatwe, bo włosy są, jak usztywnione lakierem :) Do wykonania 

włosów można również użyć kawałków włóczki. Wówczas będą bardziej „opadające”, ale też 

łatwiej poddające się „podmuchom”. 

 

Wesołe owoce – oddechowa zabawa logopedyczna 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/ludzik_na_patyku_ilu.jpg
http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/ludzik_na_patyku.jpg


 Zabawę można stosować w wersji podstawowej, 

skupiając się głównie na dmuchaniu i celowaniu do bramek. Można też 

wypróbować wersję, gdzie dzieci naprzemiennie dmuchają i wykonują 

ćwiczenia językowe.  

Przebieg zabawy – wersja podstawowaUstawiamy planszę na stole tak, aby 
dzieci mogły przybrać wygodną pozycję stojącą podczas dmuchania.                                                   
Przebieg zabawy – wersje rozszerzoneWersja 1:Dodatkowo przygotowujemy 
jeszcze karteczki z wyrazami, w których są utrwalane przez dzieci głoski. Za każde 
nietrafienie do bramki gracz losuje karteczkę z wyrazem, który musi wypowiedzieć 
poprawnie.               Wersja 2.Zamiast karteczek z wyrazami - karteczki z pytaniami, 
zwroty lub zdania z utrwalanymi głoskami. obrazki z sytuacjami, na temat których 
dziecko ma się wypowiedzieć. Chodzi o to, aby przeplatać ćwiczenie oddechowe z 
ćwiczeniem mowy. Dodatkowozwracajmy uwagę dziecka na jego prawidłową 
postawę podczas dmuchania wyrabiajmy nawyk pamiętania o tym. Przypominajmy 
też dziecku o przełykaniu śliny przed dmuchnięciem..Miłej zabawy! :) 
 
 

 
Bajka o koguciku 



Ćwiczenie, które świetnie nadaje się do nauki wydłużania 

fazy wydechowej podczas mówienia. Niestety ze względu na swą formę – 

jedynie dla osób czytających. Ale za to – tu dobra wiadomość – dla dzieci w 

młodszym wieku szkolnym, jak również starsi będą się przy tym ćwiczeniu 

świetnie bawić ;)Zadanie polega na tym, aby czytać tekst bajki wykonując 

wdech tylko w miejscach zaznaczonych ukośnikami ///. Niniejsza bajeczka 

świetnie się sprawdza podczas ćwiczeń z osobami jąkającymi się, które przeszły 

już wstępny trening oddechowy.  

Bajka o koguciku 

Był sobie raz kogucik i kurka i poszli ze sobą na spacer. /// 

Kogucikowi strasznie zechciało się pić, tak że wyciągnął nóżki i zemdlał . /// 

Kurka bardzo się tym zmartwiła, biegnie do morza i mówi: /// 

Morze, morze daj wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło 

drogi i ani tchnie. /// 

- Nie dam ci aż mi przyniesiesz od panien wieniec./// 

- Panny, panny dajcie wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało 

wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. / 

- Nie dam ci aż mi przyniesiesz od wieprza kieł./// 

- Wieprzu, wieprzu, daj kieł, komu kieł, pannom kieł, żeby panny dały wieniec, 

komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi 

wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /// 

 

Samochodowy rajd – zabawa oddechowa 



Dziś prosta zabawa oddechowa. Zadaniem 

dmuchającego jest takie kierowanie strumieniem powietrza, aby 

samochodzik „przejechał” przez całą drogę nie wypadając z trasy (myli się 

ten, kto uważa, że to prosta sprawa!). Dodatkowe utrudnienie polega na 

tym, że nie wolno odwracać planszy. 

  

 

Bawcie się dobrze! :) 



 

  

 

 

 

 

 



 bajka „O rybaku i złotej rybce”.  

Potrzebna będzie miska z wodą, słomki, łódka zrobiona z papieru ,papierowe 

rybki, pojemnik, który można zrobić z pudełka, kartonika i wspólnie z 

dzieckiem ozdobić.  

Przebieg ćwiczenia: I część 

Dorosła osoba, prowadzący opowiada historyjkę o Rybaku np: Za górami za 

lasami mieszkał sobie rybak z żoną. Z okna swojego domu mógł obserwować 

morze, które czasem było  wzburzone [należy w tym momencie wykonać 

wdech, wydech do wody znajdującej się w misce], spiętrzone [wdech, wydech 

do wody przez słomkę], a czasem zupełnie spokojne.Gdy morze było spokojne 

wyruszał na połów. Brał swoją łódeczkę niósł ją nad brzeg wody [dzieci 

zebrane wokoło miski pomagają rybakowi nieść papierową łódeczkę, podają ją 

sobie z rąk do rąk]. Rybak dociera do brzegu morza. [Kładziemy łódkę na 

wodzie, wdech, wydech dmuchanie na łódkę - przy tym ćwiczeniu można 

wykorzystać słomkę]. 

Przebieg ćwiczenia: II część 

Rybak znalazł odpowiednie miejsce do łowienia ryb i wyjął wędkę 

[przygotowujemy słomki; każde dziecko po kolei przenosi wcześniej 

przygotowaną papierową rybkę do specjalnego pojemnika za pomocą słomki]. 

Zadowolony z udanych połowów wrócił do domu, czekała na niego wspaniała 

kolacja. 

Miłej zabawy :) 

 



 

Malowanie palcami – woda dla rybek 

Dziś propozycja na pogodę i niepogodę. Malowanie 

palcami uwrażliwia dziecięce rączki, oswaja z różnymi materiałami, rozwija 

wrażliwość na faktury i kolory 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łańcuch słów – ćwiczenia analizy słuchowej, utrwalanie głosek 

Sama zabawa jest stara i znana. Jednak warto ją 

odświeżyć i zastosować w nowej szacie. Zadanie polega na tym, aby 

wyszukiwać słowa w taki sposób, aby tworzyły łańcuch (ostania litera 

jednego słowa jest jednocześnie pierwszą literą kolejnego).  Proponujemy 

wykorzystanie do tej zabawy szablonów do zapisywania słów.  Zabawa 

ma same zalety: proste reguły, wzbogaca zasób słownictwa, uczy analizy 

słuchowej wyrazów i na dodatek można wplatać w nią tzw. trudne głoski, 

aby przemycić materiał językowy do ich utrwalania. 

Wersja 1. Podstawowa – szablon łańcucha (zabawa indywidualna)  

Dla kogo: dla dzieci, które dopiero poznają zasady tej gry. 

Liczba graczy: jedno dziecko. 

Co będzie potrzebne:szablon łańcucha, przybory do pisania. 

Jak grać: W pierwszym polu (koło u góry) wpisujemy wybraną literę, na którą 

rozpoczynać ma się pierwsze słowo. Literę tę wybieramy poprzez losowanie, 

zgadywanki lub po prostu podanie litery przez prowadzącego. Kolejne słowo 

rozpoczyna się na taką literę, na jaką zakończyło się poprzednie. Warto wprowadzić 

ograniczenie, że nie mogą pojawiać się słowa zakończone na literę „Y”. Aby pomóc 

dzieciom w zrozumieniu reguł tej zabawy, wpisujemy odpowiednie fragmenty słów w 

odpowiednich miejscach w szablonie: pierwsze i ostanie litery w małych oczkach, a 

środek słów – w dużych. Dla dzieci, które już się trochę wprawią w tej zabawie 

można wprowadzić utrudnienia, np. ograniczyć czas zabawy do 10 minut. 

  

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Lancuch.pdf


 

Wersja 2: Podstawowa z punktami – szablon łańcucha lub ślimaka (zabawa 

indywidualna lub grupowa) 

Dla kogo: dla dzieci, które poznały podstawy tej gry. 

Liczba graczy: jedno dziecko lub grupa dzieci (2-4 osoby. 

Co będzie potrzebne:szablon łańcucha lub ślimaka, tabela punktów, przybory do 

pisania (dwa kolory): jaskrawy flamaster do zaznaczania liter będących ogniwami 

oraz inny kolor do wpisywania słów. 

Jak grać: Zasady analogiczne, jak w wersji 1, tylko wprowadzamy punktację. 

Dla jednego dziecka: Za uzupełnienie szablonu pasującymi do siebie słowami w 

zadanym czasie (np. 10 minut) dziecko otrzymuje punkty (1 poprawnie 

dopasowane słowo = 1 punkt). Im więcej poprawnych wyrazów, tym więcej 

punktów. 

Dla grupy dzieci:  Gramy z wykorzystaniem jednego szablonu. Dzieci „sztafetowo” 

wpisują słowa do szablonu (raz jedno dziecko, raz drugie, raz trzecie itd.). Punkt 

otrzymują za każdym razem, kiedy wpiszą pasujące słowo. Można narzucić 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Lancuch.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Slimak.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Tabele_wynikow.pdf


określony czas na każdorazowe wymyślenie i wpisanie słowa (np. 1 minuta). Jeśli 

gracz nie zmieści się w czasie, słowo wpisuje kolejny gracz. Pamiętajmy, aby każde 

z dzieci miało równą ilość szans. 

Szablon ślimaka można wykorzystać dla dzieci, które już dobrze rozumieją, o co 

chodzi w tej zabawie. Wówczas pierwszą literę wpisujemy w kole, w środku ślimaka, 

a ostatnie/pierwsze litery w muszli zamalowujemy jaskrawym flamastrem dla lepszej 

identyfikacji. 

  

 

  

Wersja 3: Ślimak – dla jednego dziecka z utrwalaniem głosek: poziom 

zaawansowany (zabawa indywidualna)  

Dla kogo: dla dzieci, które dobrze poznały zasady tej gry. 

Liczba graczy: jedno dziecko. 



Co będzie potrzebne:szablon ślimaka, tabela punktów, przybory do pisania 

(jaskrawy flamaster do zaznaczania liter będących ogniwami oraz inny kolor do 

wpisywania słów). 

Jak grać: Do wersji ze ślimakiem (wersja 2) wprowadzamy dodatkowe utrudnienie: 

wymyślane i wpisywane słowa powinny (choć nie muszą) zawierać ćwiczoną głoskę 

(np. „SZ”). Dziecko otrzymuje punkt, gdy zapisany w ślimaku wyraz zawiera tę głoskę 

i zostanie poprawnie wymówiony. Dodatkowo na koniec zabawy można wyszukać 

wszystkie litery, które są obrazem trudnych, utrwalanych właśnie głosek. Litery te 

zaznaczamy np. obrysowując kwadratem lub kółkiem. 

Wersja 4: Ślimak – dla grupy dzieci z utrwalaniem głosek: poziom zaawansowany 

(zabawa indywidualna lub grupowa) 

Dla kogo: dla dzieci, które dobrze poznały zasady tej gry. 

Liczba graczy: grupa dzieci (2-4 osoby). 

Co będzie potrzebne:szablon ślimaka, tabela punktów, przybory do pisania 

(jaskrawy flamaster do zaznaczania liter będących ogniwami oraz inny kolor do 

wpisywania słów). 

Jak grać: Gramy z wykorzystaniem jednego szablonu. Do wspólnej zabawy możemy 

zaprosić kilkoro dzieci (2-4 osób). Wówczas wykonujemy zadania, jak w wersji 3, z tą 

różnicą, że dzieci naprzemiennie wymyślają i wpisują słowa (raz jedno dziecko, raz 

drugie, itd…). Analogicznie, jak w wersji 3 otrzymują punkty za wstawienie i 

poprawne wypowiedzenie słowa z trudną (czytaj: aktualnie ćwiczoną) głoską. 

Dodatkowo na koniec zabawy można wyszukać wszystkie litery, które są obrazem 

trudnych, utrwalanych właśnie głosek. Litery te zaznaczamy np. obrysowując 

kwadratem lub kółkiem. 

  

Pobierz i wydrukuj instrukcję zabawy 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Slimak.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Tabele_wynikow.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Slimak.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/Tabele_wynikow.pdf


  

Kilka słów o punktowaniu 

Element rywalizacji jest ważny i potrzebny w tego typu zabawach. Nawet jeśli 

dziecko rywalizuje z samym sobą, jest to dla niego punkt odniesienia i szansa oceny 

postępów („Dziś zdobyłem 12 punktów, a ostatnio 8. Poprawiłem się!”). Tabela 

wyników pomoże w zapisywaniu tych punktów. Można to zrobić na dziesiątki 

sposobów: rysowanie kwiatuszków, samochodzików, innych przedmiotów, 

przybijanie pieczątek, naklejanie drobnych naklejek, odbicie śladu własnego palca 

zamoczonego w farbie, naklejanie mini obrazków wykonanych za pomocą dziurkaczy 

ozdobnych… Kto jeszcze coś podpowie? :) 

Miłej zabawy! 

  

 

  

Jeśli spodobał Ci się artykuł, kliknij „Lubię to!” nad wpisem. Dziękujemy :) 

 



 

 

Okienka” z obrazkami 

 proponujemy Wam wykonanie okienek do zasłaniania 

obrazków. Ktoś zapyta: po co to robić? Nie wystarczy po prostu pokazywać 

dzieciom obrazki i poprosić o ich nazwanie? Można, ale taka forma pracy z 

obrazkami szybko może się znudzić. A to, co częściowo ukryte bardziej pobudzi 

ciekawość. 

 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/okienka_ilu.jpg
http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/czerw_01.jpg


 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/czerw_02.jpg


 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/nieb_01.jpg


 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/nieb_02.jpg


 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/zolty_01.jpg


 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/zolty_02.jpg


 

Jak wykorzystać szablony? Najpierw należy je oczywiście wydrukować (najlepiej na 

sztywniejszym papierze – tutaj użyty został kolorowy). Wyciąć środek. Dla większej 

trwałości można zalaminować wycięty szablon.Kładziemy szablon na obrazku, odsłaniając 

tylko fragment ilustracji, który będzie widoczny w okienku. Dziecko próbuje odgadnąć, co 

jest na obrazku. Zabawa murowana! 

 

 

http://www.logopediapraktyczna.pl/wp-content/uploads/2013/06/okienka_all.jpg


Clown – szablon do zabaw oddechowych 

. Dziś proponujemy wykonanie planszy clowna, który 

posłuży do zabawy w przenoszenie elementów za pomocą rurki.   

 Szablon drukujemy, kółeczka wycinamy, przygotowujemy rurkę do napojów. W tym 

zadaniu do przeniesienia jest tylko osiem elementów, ale trzeba je dopasować do 

odpowiednich miejsc na planszy. Zatem – oprócz oddychania dzieciaki ćwiczą 

również percepcję wzrokową. Jeśli jesteście maniakami laminowania – można od 

razu tablicę z clownem oraz kółka zalaminować. 

  

  

Dmuchane obrazki – zabawa w sam raz na wakacje 



:) Proponowana zabawa jest w sam raz dla jednego 

dziecka, choć jeżeli będzie ich więcej, będzie ona równie dobra, jak również 

rodzicom pozwoli na chwilę zapomnienia o codziennych obowiązkach. 

Dziś stworzymy obraz malowany przy pomocy własnej buzi :) 

Przygotujmy kartkę – wielkość dowolna choć myślę, że im większa, tym swobodniej 

możemy tworzyć nasze dzieło. Potrzebne będą również farbki najlepiej akwarelki, 

które z pewnością są na wyposażeniu każdego dziecinnego pokoju, kubek z wodą i 

pędzle. Do tego rurki do napojów – po jednej dla każdego uczestnika i garść 

chusteczek higienicznych (na wszelki wypadek).  

 Malujemy farbkami akwarelowymi kolorowe plamy na papierze. Możemy tym 

plamom nadać „z grubsza” kształty figur geometrycznych (koła, kwadratu, prostokąta 

i trójkąta). Nabieramy powietrza przez nos a wydmuchujemy przez rurkę, kierując jej 

końcówkę na namalowaną plamę. Pędzel z farbą powinien być dość mokry, aby było 

co rozdmuchiwać. To nie jest łatwe zadanie, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. 

:)) Przypominajmy też dzieciom o prawidłowej postawie podczas dmuchania (aby nie 

uciskały przepony) oraz o przełykaniu śliny – to ostatnie może być szczególnie 

trudne do zapamiętania w szaleństwie zabawy. 

 Po zakończeniu dmuchania pobawmy się z dziećmi w zgadywankę: „co przedstawia 

ten kształt”. Możemy dorysować wspólnie pisakami pozostałe części obrazków, tak, 

aby już bardziej jednoznacznie kojarzyły się z odgadniętą rzeczą .Można wspólnie 

malować jeden obraz na jednej kartce (na przykład dużego brązowego papieru 

pakowego) lub każdy może mieć własną. I tu pozostawiam pole do popisu rodzicom 

znającym preferencje i możliwości swoich pociech. 

  

 Schowaj słowo do kieszonki – utrwalamy głoski opozycyjne 



Tym, którzy lubią wszystko segregować dedykujemy 

niniejszy szablon – kieszonki. Mogą one mieć różne zastosowanie w 

ćwiczeniach logopedycznych. Będą pomocne we wszystkich zadaniach, 

które wymagają różnicowania głosek opozycyjnych: S-SZ, Z-RZ/Ż, C-CZ i 

DZ-DŻ. Poniżej proponujemy sposoby wykorzystania kieszonek. 

  

Do tej zabawy musicie się zaopatrzyć we własne obrazki. Jedyne ograniczenie: aby 

zmieściły się do kieszonek, nie mogą być szersze niż 7 cm. W szablonie oprócz 

kieszonek do wycięcia i sklejenia znajdziecie też stronę ze wzorem kartoników, na 

które można nakleić obrazki. 

  

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/szablon_kieszonki.pdf


 

  



 

  



 

  



 

  

Wykorzystanie kieszonek podczas zajęć logopedycznych 

A. Wersja z obrazkami (dla dzieci młodszych, nie umiejących czytać): 

Wręczamy dziecku (dzieciom) dwie kieszonki z głoskami opozycyjnymi (np. S-

SZ: sok-szafa). Przed dziećmi rozkładamy obrazki zawierające te głoski w 

nazwie. Obrazki najlepiej ułożyć tak, aby nie były widoczne (awersem do 

spodu). Dzieci kolejno losują obrazki i przyporządkowują je do określonej 

kieszonki nazywając obrazki. Kiedy wszystkie obrazki będą już 

posegregowane, podliczamy punkty. Można zastosować następującą zasadę 

zdobywania punktów: za każdy prawidłowo przyporządkowany obrazek +1 

punkt. Za każdy źle przyporządkowany, brak punktu lub -1 punkt. Dodatkowo 

przy podsumowywaniu każdej kieszonki dziecko powinno wymówić 



prawidłowo nazwę obrazka. Za prawidłowe wymówienie może otrzymać 

dodatkowy punkt (nawet jeśli schowało obrazek do niewłaściwej kieszonki). 

B. Wersja ze słowami(dla dzieci starszych, które umieją już czytać i 

pisać): Przygotowujemy kartoniki lub paseczki ze słowami zawierającymi 

głoski opozycyjne. Uwaga: jednorazowo ćwiczmy tylko jedną opozycyjną parę. 

Można utworzyć zestawy np. po 5 słów do każdej głoski. Wręczamy każdemu 

dziecku odpowiednie kieszonki oraz karteczki z wyrazami (wszystkie dzieci 

mogą dostać taki sam zestaw). Prosimy o posegregowanie słów zgodnie z 

tym, jaką głoskę słyszymy w słowie. Po dokonaniu przez dzieci kategoryzacji 

podsumowujemy zawartość kieszonek analogicznie, jak w przykładzie 

pierwszym. Dzieci muszą na głos odczytać prawidłowo słowa zapisane na 

karteczkach. To nie koniec zabawy. Uczestnicy zabawy mogą zdobyć 

dodatkowe punkty jeśli ułożą zdanie z każdym z wyrazów (w sumie 10 zdań) i 

zapiszą je poprawnie w zeszytach, a następnie prawidłowo odczytają. 

Wykorzystanie kieszonek do ćwiczeń w domu 

Wręczamy każdemu dziecku dwie kieszonki z głoskami opozycyjnymi, lub (jeszcze 

lepiej) prosimy, aby rodzic wydrukował odpowiednią stronę z szablonu i razem z 

dzieckiem skleił kieszonki. Zadaniem dziecka będzie poszukiwanie trudnych słów w 

codziennych sytuacjach. Słowa powinny zawierać ćwiczone opozycyjne głoski. 

Dziecko zapisuje słowo na karteczce i chowa do odpowiedniej kieszonki. Najlepiej 

jeśli codziennie wyszuka przynajmniej kilka słów (np. 2-3 słowa z każdego rodzaju). 

Podczas następnych zajęć logopedycznych dokonujemy sprawdzenia słów, ich 

segregacji oraz sposobu ich wymawiania. Możemy też przyznawać punkty w sposób 

opisany powyżej. 

A jakie są Wasze pomysły na te kieszonki? Jeśli ten pomysł się Wam spodobał – 

prosimy o klik na „Lubię to!” pod wpisem. Serdecznie dziękujemy! 

 

 



 

Cytrynka czy ciastko? – szablon do ćwiczeń percepcji słuchowej i autokontroli 

słuchowej 

Jednym z warunków opanowania prawidłowej wymowy jest 

umiejętność słuchowego rozróżniania głosek realizowanych prawidłowo i 

nieprawidłowo. Tę umiejętność można trenować podczas zabawy, którą dziś 

proponujemy. Jest to zabawa dla dwóch osób (dorosły + jedno dziecko) lub w 

małej grupie (dorosły oraz 2-4 dzieci). Ćwiczenie sprawdzi się w pracy z 

dziećmi czteroletnimi i starszymi. 

 

Przygotujmy ciasteczka oraz cytrynki drukując i wycinając je z szablonu. 

Objaśniamy dzieciom reguły zabawy, rozpoczynając rozmową o smaku ciastka i 

cytryny: ciastko jest słodkie (zwykle dzieci je lubią), cytryna kwaśna (mniej 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/ciastko_czy%20cytryna_szablon.pdf


lubiana). Po zjedzeniu cytryny mamy kwaśną minę. Możemy przy tym wykonać 

krótkie ćwiczenia buzi i języka: kiedy mówimy o ciastku, oblizujemy usta 

językiem, a kiedy mówimy o cytrynie, robimy kwaśną minę. 

Objaśniamy dalej: „Teraz wypowiem słowo. Jeśli wymówię je dobrze 

(poprawnie) położysz przede mną ciasteczko. Kiedy wymówię je źle 

(niepoprawnie), położysz przede mną cytrynkę. Chcę dostać jak najwięcej 

ciasteczek, więc muszę starać się mówić wyraźnie.” 

Następnie wypowiadamy przygotowane wcześniej słowa z utrwalaną głoską. 

Każde ze słów powtarzamy kilka razy, przeplatając losowo wymowę poprawną i 

niepoprawną. Po kilku próbach wybieramy inne słowo i wypowiadamy je 

błędnie oraz poprawnie. Uczestnicy starają się rozróżniać wymowę prawidłową 

i nieprawidłową „punktując” każde usłyszane słowo cytrynką lub ciastkiem. 

Zamiast kartoników z cytrynkami i ciastkami można zastosować inne fanty, 

jednak ciastko i cytryna dobrze będą się kojarzyć z poprawnością i 

niepoprawnością, ponieważ ciastko jest zwykle z czymś lubianym przez, a 

cytryna – nielubianym ;) 

Pod koniec rundy sumujemy cytrynki i ciastka. Porównujemy, czego jest więcej. 

Jeśli mamy dużo cytrynek – musimy się poprawić ;) 

W kolejnej rundzie odwracamy role. Tym razem dziecko powtarza słowa, a my 

przyznajemy cytrynkę lub ciastko. 

Ta zabawa świetnie się sprawdza. Dzieci mają natychmiastową informację 

zwrotną na temat skuteczności swoich wysiłków. Cieszą się też bardzo, kiedy to 

one mogą ocenić dorosłego. Wówczas łatwiej znoszą ocenę własnych działań. 

Akcesoria do zabawy są kieszonkowe. Zabierając ciasteczka i cytrynki w teren 

również możemy grać. Wówczas wyszukujemy w otoczeniu przedmioty z 

ćwiczoną głoską w nazwie. Bawcie się dobrze! :) 

Polecane artykuły 



Zwróć uwagę na… emocje 

 

Rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych na 

podstawie wyrazów twarzy jest ważną umiejętnością, choć wcale nie jest proste. 

Jeśli zwrócimy uwagę kilkulatków na emocje i wyrazy twarzy, jakie im 

towarzyszą, łatwiej rozbudzimy zainteresowanie ćwiczeniami buzi i języka, 

które trzeba wykonywać podczas terapeutycznych zajęć logopedycznych. 

Problem z nazywaniem emocji (nawet tych podstawowych) występuje u osób z 

autyzmem oraz u osób z afazją. Oto zestaw plansz, który można wykorzystać w 

pracy terapeutycznej z przedszkolakami, a także z osobami autystycznymi lub 

osobami z afazją/dysfazją. Zestaw ten służy do nauki rozpoznawania i 

nazywania kilku podstawowych stanów emocjonalnych. 

Jak pracować z wykorzystaniem tablic? 

Krok 1: Prezentacja. Wybieramy plansze, które przedstawiają emocje i 

prezentujemy naszym podopiecznym, nazywając poszczególne stany 

emocjonalne i podkreślając charakterystyczne cechy w wyglądzie twarzy 

(zwłaszcza ułożenie brwi i ust). 



 

Krok 2: Identyfikacja stanu emocjonalnego na podstawie wyrazu twarzy. 

Kładziemy przed pacjentem (lub uczniem / dzieckiem) 

▪ jedną pustą planszę  z głową chłopca lub dziewczynki bez wyrazu twarzy 

(na poniższych ilustracjach – po lewej), 

▪ jedną wybraną planszę z twarzą wyrażającą emocje (na poniższych 

ilustracjach – po prawej), 

▪ dwa lub więcej koła z wyrazami twarzy (minimum dwa, aby była 

możliwość wyboru). 

Pacjent dobiera odpowiednią minę i układa ją na pustym szablonie, jednocześnie 

nazywając stan emocjonalny postaci (jeśli potrafi). 



 

 



 

Krok 3 (dla umiejących czytać lub osób, które nie komunikują się 

werbalnie, ale mają zachowaną umiejętność czytania): Kładziemy przed 

pacjentem planszę z twarzą wyrażającą emocje (bez napisu), dodatkowo 2 lub 3 

napisy zawierające nazwę stanu emocjonalnego. Prosimy pacjenta, aby dobrał 

odpowiednią etykietę i ułożył ją u dołu planszy. 



 

 

Krok 4: Rysowanie emocji. Plansze bez wyrazów twarzy możemy zafoliować 

lub włożyć do plastikowych ofertówek. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebne 

będą dodatkowo pisaki suchościeralne i gąbka. Kładziemy przed pacjentem 



wybraną planszę przedstawiającą stan emocjonalny i prosimy o jego 

odwzorowanie. 

 

No i koniecznie przy każdej wersji ćwiczenia zachęcamy naszych 

podopiecznych do naśladowania min, które akurat „opracowujemy”. 

Uwaga: praca z osobami autystycznymi wymagać będzie nieco innego 

postępowania terapeutycznego, ponieważ osoby takie mogą mieć problem ze 

spełnianiem poleceń. 

Błąd! 

Nieprawidłowy 

odsyłacz typu 

hiperłącze. 

Dwie talie kart do gry (po 48 

kart każda), które doskonale urozmaicą ćwiczenia buzi, 

http://www.logopediapraktyczna.com.pl/pl/p/Buzki-zabawa-logopedyczna/37


języka, warg i policzków. Karty można wykorzystywać 

na wiele różnych sposobów. 

www.logopediapraktyczna.com.pl 

Książeczka zawiera wierszyki, 

zagadki i piosenki, w których głoski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logopediapraktyczna.com.pl/pl/p/Buzki-zabawa-logopedyczna/37
http://www.logopediapraktyczna.com.pl/pl/p/Gloski-szumiace-spiewajaco/40


Co kto robi? – utrwalamy czasowniki 

Jeśli poszukujecie pomocy logopedycznej, która oparta jest 

na pracy z czasownikami, skorzystajcie z naszej propozycji. „Co kto robi?” to 

zestaw 18 kart przedstawiających różne czynności. Obrazki na kartach mają 

postać sylwetek – cieni. Karty te można wykorzystywać w terapii mowy osób w 

różnym wieku. Opracowane zostały tak, aby poradziły sobie z nimi dzieci w 

młodszym wieku szkolnym, ale również dorośli z dysfazją lub afazją. Karty 

będą też przydatne w pracy z osobami autystycznymi. 

Na początek należy wydrukować szablon. Następnie wyciąć karty i etykiety. 

Poniżej znajdują się propozycje wykorzystania kart. 

Karty z podpisami 

Ćwiczenia rozpoczynamy od prezentacji kart z obrazkami i podpisami. Te karty 

służą do zapamiętywania przez pacjenta kształtów oraz napisów. Jeśli pacjent 

ma problem z rozpoznawaniem kształtów, można zacząć od prezentacji dwóch – 

trzech kart, a następnie stopniowo zwiększać ich ilość. Prezentujemy kolejno 

karty, kładąc je przed pacjentem i nazywając na głos obrazki. Następnie 

prosimy, aby pacjent wskazał, gdzie znajduje się konkretny obrazek. 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/szablon_czasowniki.pdf


 

 

 

 



Karty do podpisywania 

Do tej wersji ćwiczenia należy przygotować karty bez podpisów oraz etykiety. 

Prosimy pacjenta, aby ułożył napisy pod odpowiednimi obrazkami. W ten 

sposób przeprowadzamy trening czytania oraz rozpoznawania kształtów. Aby 

ułatwić wykonanie zadania rozpocznijmy od dwóch – trzech wyrazów oraz 

podpisów do tychże. Można stopniowo zwiększać ilość jednorazowo 

eksponowanych obrazków, jeśli pacjent odpowiednio łączy ze sobą wcześniej 

prezentowane obrazy i napisy. 

 



 



 

Karty do kolorowania 

Młodszym pacjentom możemy urozmaicić zadanie prosząc o pokolorowanie 

wybranych obrazków. 



 

 

 

 



 Inne sposoby wykorzystania kart 

Karty można wydrukować podwójnie i wykorzystać do zabawy w memory, 

podczas której, oprócz poszukiwania par, uczestnicy nazywają odkrywane 

obrazki. Wybrane karty można wykorzystać do gry w „Piotrusia”. Pracując z 

grupą dzieci zagrajcie w kalambury. Wybrani uczestnicy pokazują za pomocą 

pantomimy treść wylosowanych kart. Pozostali odgadują „co robi” prezentujący. 

Może uda Wam się znaleźć więcej tego typu obrazków i stworzycie własne 

karty? Obrazki do tego szablonu pobrane zostały z tej strony. 

Polecane artykuły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freevector.com/


 
Zabawa w czytanie – wprowadzenie do wzrokowego rozpoznawania wyrazów 

Oto krótka i prosta zabawa przygotowująca do 

nauki czytania. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności 

przechodzimy od rzeczy prostych do trudniejszych. Na początek 

wystarczą dwa obrazki z dwoma podpisami. Mogą to być też jakieś 

ulubione zabawki dziecka. Na przykład miś, lala, auto. Starajmy się 

tak dobierać przedmioty lub obrazki, aby ich nazwy były jedno albo 

dwusylabowe i składały się z sylab otwartych czyli zakończonych 

samogłoską (oczywiście dotyczy to wyrazów dwusylabowych). 

Zabawę można przeprowadzić następująco: eksponujemy jeden z wybranych 

obrazków (lub jedną z zabawek) i nazywamy: „miś”. Pokazujemy dziecku napis 

„miś” i mówimy: „miś”. Kładziemy go pod obrazkiem (lub obok odpowiedniej 

zabawki). Możemy chwilę o tym misiu porozmawiać. Jeśli dziecko jeszcze nie 

mówi, prosimy dziecko, aby wskazało nam: gdzie miś ma oczko, nos, buzię, 

uszka, brzuszek, łapki i nóżki. Mówiące dziecko zapytajmy o kolory misia lub 

jego ubranka. Rozwijamy w ten sposób rozumienie mowy i uczymy 

wykonywania prostych poleceń. Im więcej kontaktu z „żywym materiałem” tym 

lepiej. Podobnie robimy z drugim obrazkiem (drugą zabawką). Następnie 

zbieramy zabawki lub obrazki (musimy je schować poza zasięgiem wzroku 

dziecka). 

 Napisy zostawiamy na swoich miejscach. Jeszcze raz czytamy obydwa napisy 

wskazując każdy z nich palcem (najlepiej poprowadzić do nich rączkę dziecka). 

Teraz czas na sprawdzenie, ile nasz maluch zapamiętał. Pytamy malucha: gdzie 

jest „miś”? Jeśli wskaże nam prawidłowo nagradzamy go pochwałą, brawami 

lub w inny ulubiony sposób Jeśli nie wskaże prawidłowo lub nie wykazuje 



zainteresowania zabawą, poprowadźmy jego rękę i pokażmy mu właściwy 

napis. Analogicznie postępujemy w drugim przypadku.  

Pamiętajmy: nie chodzi o długą monotonna naukę czytania, tylko o stopniowe 

wprowadzanie dziecka „w temat”. Jeśli takie zabawy będziemy wykonywać 

regularnie, to przyjdzie czas, że dziecko samo będzie chciało się uczyć czytania 

słów. Jak widzicie nie trzeba specjalnych przygotowań ani zabiegów, aby 

dziecko przygotować do nauki czytania. Wystarczą domowe zabawki lub 

sprzęty, które możemy „tymczasowo” okleić napisami oraz wydrukowane z 

komputera napisy odpowiedniej wielkości. Albo biała kartka i flamaster, aby je 

czytelnie zapisać (małymi, drukowanymi literami). Z czasem zabawy możemy 

urozmaicić i eksponować napisy zapisane różnym kolorem, w różnych krojach 

czcionki, napisane odręcznie, ale koniecznie małymi literami. Dziecko nauczy 

się wówczas, że ten sam wyraz może inaczej wyglądać. (Dla jasności: TO SĄ 

DUŻE LITERY / to są małe litery) 

Tego typu ćwiczenie wykonujemy każdorazowo tylko raz. Nie ma sensu 

monotonne powtarzanie po kila razy, bo dziecko za szybko się znudzi i nie 

będzie umiało skoncentrować uwagi na zadaniu. Do tego samego materiału 

wyrazowego wróćmy następnego dnia. Następny wyraz dorzucamy wówczas, 

gdy dziecko dobrze opanowało przynajmniej jeden z poprzednich. Wówczas 

jeden wyraz z pierwszego zestawu (ten lepiej opanowany) wymieniamy na 

nowy. Pamiętajmy, że w pierwszym etapie nauki nie możemy wymagać od 

dziecka przeczytania wyrazu na głos.  

Wyrazy, których uczymy czytać w ten sposób, starajmy się utrwalać w innych 

sytuacjach. Jeśli utrwalamy wyraz „miś” przy różnych okazjach zwracajmy 

uwagę dziecka na to słowo: w czytanej książeczce, w kolorowance z 

podpisanymi obrazkami, na zabawkach, na książeczkach w księgarni, w 

kolorowych gazetach, możemy sami narysować na kartce misia i podpisać go. 

Możliwości jest wiele. W podobny sposób „opracowujemy” kolejne wyrazy. 

A oto lista słów, które można wykorzystać w pierwszych etapach nauki i mała 

pomoc dydaktyczna, którą można wykorzystać do nauki czytania słowa „miś”. 



W podobny sposób, można opracować pomoce do pozostałych słów. Miłej 

zabawy :) 

Smakowite ćwiczenie języka 

O zlizywaniu czekolady jako świetnym ćwiczeniu dla 

języka słyszał chyba każdy logopeda. Można je nieco utrudnić i 

jednocześnie urozmaicić. Gimnastyka języka w przedstawianej tu zabawie 

naprawdę wymaga wiele wysiłku i świetnie angażuje większość mięśni 

języka. A przy tym dobra zabawa gwarantowana. Ćwiczmy razem z 

dziećmi! :) 

  

Do przygotowania ćwiczenia będą potrzebne: polewa czekoladowa lub pół tabliczki 

wybranej czekolady bez dodatków, łyżeczki, plastikowe foremki do wycinania ciastek 

(koniecznie z jednym gładkim zaokrąglonym brzegiem!), patyczki od Danonków 

(zwykle dodawane są do Danonków w sezonie letnim, aby można było zrobić lody). 

No i koniecznie chusteczki higieniczne do wycierania buzi :) 

  

 



  

Polewę rozpuszczamy w kąpieli wodnej (czekoladę w kąpieli parowej). Łyżeczki 

smarujemy rozpuszczoną czekoladą od wklęsłej strony, patyczki od Danonków – od 

strony obrazka, foremki do ciastek – od strony gładszej, aby dzieci nie poprzecinały 

sobie języka zlizując czekoladę. 

  

Zostawiamy czekoladę do całkowitego zastygnięcia. Potem można wykorzystywać te 

„pomoce dydaktyczne” w ćwiczeniu. Zacznijmy od patyczków z Danonków. Pod 

czekoladą jest ukryty obrazek wytłoczony w łyżeczce obrazek, co dla dzieci stanowi 

dodatkową motywację do jej zlizywania. Potem przechodzimy do oblizywania 

trudniejszych kształtów: łyżeczki i foremki do ciastek. 

  

Zadaniem dzieci jest zlizywanie czekolady w taki sposób, aby używać do tego tylko 

języka. Język powinien jak najwięcej poruszać się poza jamą ustną. Może się 

wyginać na wszystkie strony, a w szczególności w górę i w dół oraz na boki. 

Zwracajmy uwagę dziecka na to, aby język na przemian naprężał się podczas 

zlizywania i rozluźniał w przerwach. Przypominajmy dziecku o przełykaniu śliny. 

Zwracajmy uwagę na to, aby podczas ćwiczenia pracował przede wszystkim język, 

który „maluje obrazek” i porusza się jak pędzel. Głowa i ręka trzymająca patyczek 

powinny pozostawać w jednej pozycji. Usmarowaną od czekolady buzię można po 

prostu… oblizać :) 



  

 

  

Można też poprosić dziecko o wysunięcie języka i naprężenie go, a samemu 

przesuwać po języku patyczkiem z czekoladą (przesuwamy tylko wówczas, gdy język 

jest naprężony, gdy się rozluźnia – przerywamy). 

  

Ćwiczenie ma same zalety:  

▪ wymaga dużego wysiłki, aby zlizać całą czekoladę (dlatego lepiej zrobić 

polewę czekoladową, a nie smarować masłem czekoladowym) 



▪ angażuje całą grupę mięśni buzi i języka, a różne kształty, które 

posmarujemy czekoladą – dodatkowo urozmaicają zabawę i różnicują stopień 

trudności 

Bitwa na miny 

Dziś proponujemy prostą zabawę, która może 

stanowić swego rodzaju rozgrzewkę artykulacyjną, jako wstęp do bardziej 

skomplikowanych ćwiczeń. Dla najmłodszych uczestników będzie to nie 

lada wyzwanie, bo wcale nie jest łatwo zrobić na zawołanie minę smutną 

albo złą. W załączeniu dwa zestawy kart do wykorzystania w zabawie, a 

poniżej kilka propozycji ich zastosowania. 

 

 

Zabawa 1 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/bitwa_na_miny_ILUSTRACJE.pdf


Pokazujemy dzieciom kolejno kolorowe obrazki z minkami i prosimy o zrobienie takiej 

samej miny, jaką ma słoneczko na obrazku. Oczywiście dopytujemy dzieci, czy 

wiedzą, jaka to mina i sami również robimy takową. :) 

Zabawa 2 

Losujemy jedną z czterech min na kolorowych obrazkach i (nie pokazując obrazka 

dzieciom) prosimy: „Powiedz, jaką minę zrobiłam /zrobiłem/”. Potem odwracamy 

sytuację. Dzieci kolejno losują jedną z pozostałych min (pierwszą wylosowaną przez 

nas odkładamy), a reszta zgaduje, jaką minę pokazał uczestnik. Oczywiście nikt nie 

mówi, jaką minę wylosował i nie pokazuje swojego kartonika do czasu, aż pozostali 

zgadną. W razie potrzeby możemy dowolną ilość razy powtórzyć ten etap, tak, aby 

każdy z uczestników miał szansę „odegrać” wylosowaną minę. Należy tylko pamiętać 

o tym, aby nie zmuszać na siłę dzieci do uczestniczenia w tej zabawie. Kiedy 

wykonamy parę rund tego etapu, nawet najbardziej nieśmiali otworzą się i będą 

chcieli „występować”. :) 

Zabawa 3 

Właściwa bitwa na miny. Uczestnicy kolejno mają wykonać miny w parach: jedno z 

pary próbuje wykonać straszną, złą minę, a drugie jakby „w odpowiedzi” minę 

przestraszoną. Następnie jedno z nich próbuje przybrać minę śmieszną tak, aby 

rozśmieszała, a drugie minę wesołą, rozbawioną (jeśli oczywiście tak się poczuje). 

Koniecznie trzeba zarządzić zamianę ról, aby każde dziecko mogło popróbować się 

w różnych sytuacjach. Można zrobić konkurs na minę najbardziej śmieszną i 

najbardziej straszną. Zwycięzcy mają prawo pomagać prowadzącemu przy 

następnym zadaniu – na przykład rozdając kredki, kartki z obrazkami itd. 

Zabawa 4 

Na wyciszenie po poprzednim zadaniu: dzieci otrzymują obrazki czarno-białe ze 

słoneczkiem i jego różnymi minami i mają je pokolorować (ze względu na czas 

ćwiczenia najlepiej będzie jeśli każde z dzieci wylosuje jeden obrazek lub wybierze 



minę, która najbardziej mu odpowiada – nie chodzi tu o koncentrację na własnych 

emocjach, ale raczej o to, by dzieci czuły kontrolę nad przebiegiem ćwiczenia). 

Zabawa 5 

Ciąg dalszy wyciszenia: możemy porozmawiać krótko, kiedy każde z nas czuje się 

wesołe, smutne, przestraszone lub złe. Po takim wyciszeniu można spokojnie przejść 

do właściwych ćwiczeń logopedycznych. 

Jest to bardzo dobra zabawa na rozgrzewkę przed właściwymi ćwiczeniami 

artykulacyjnymi. Ma w sobie wiele dodatkowych zalet: pomaga rozładować emocje 

towarzyszące dzieciom z różnych powodów, rozluźnia mięśnie twarzy no i przeponę 

podczas śmiechu, wprawia w dobre samopoczucie, uczy dzieci rozpoznawania i 

nazywania podstawowych emocji u siebie i u innych, powoli wprowadza w ćwiczenia, 

które mają potem nastąpić, otwiera bardziej nieśmiałych uczestników zajęć na siebie, 

innych i same ćwiczenia logopedyczne. Słowem: tylko zalety! :))) Można ją 

powtarzać wielokrotnie na początku zajęć i dzieciom się ona nie znudzi ;) 

 A zatem: do dzieła! :) 

Papierowe pacynki do ćwiczeń buzi i języka 

Ćwiczenia buzi i języka można uatrakcyjnić wykorzystując papierową pacynkę, 

którą tutaj prezentujemy. Pomysł na tę pacynkę jest podpatrzony na stronie family.go.com. Urocze Muppety 

zastąpione zostały buziami chłopca i dziewczynki. Dodaliśmy też trójwymiarowe oczka i doklejany ruchomy 

język. Taką pacynkę możemy przygotować indywidualnie dla każdego dziecka lub razem z dziećmi! Każde 

dziecko może własnej pacynce układać język podczas ćwiczeń logopedycznych, a następnie samo wykonuje dane 

ćwiczenie. 

http://family.go.com/printables/article-1029266-muppet-hand-puppets-t/


 

W szablonach znajdziecie kilka wersji: z nadrukowanymi oczkami, bez oczu 

(jeśli chcecie tak, jak w naszej wersji przykleić oczka 3D) oraz wersję bez 

kolorów – do pokolorowania i przygotowania razem z dziećmi. 

Do wyboru są języki wąskie i szerokie, dłuższe i krótsze. Pewnym 

ograniczeniem tej mini-zabawki jest mała ruchliwość papierowego języka, ale 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/buzie_z_oczkami.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/buzie_bez_oczu.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/buzie_do_kolorowania.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/buzie_do_kolorowania.pdf


przy odrobinie kreatywności również i tę drobną niedogodność można sprytnie 

wykorzystać ;) 

Gdyby ktoś miał problem z wyobrażeniem sobie, jak to poskładać, pomocna 

będzie ta instrukcja. 

 

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/jak_zlozyc_pacynke.pdf
http://www.logopediapraktyczna.pl/download/jak_zlozyc_pacynke.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie sprawności manualnej dziecka w pierwszym roku życia – kubeczki 

piramidki 

 



 

 

O tym, że sprawność manualna jest bardzo ważna w życiu – chyba nie trzeba 

nikogo przekonywać. Warto od pierwszych miesięcy zadbać o ten element 

rozwoju dziecka, gdyż w późniejszym wieku zaowocuje to łatwością w nauce 

pisania. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. 

  

Co możemy zrobić w pierwszym roku życia dziecka, aby dać mu dobry start w rozwoju 

motoryki małej (sprawności manualnej)? 

Od urodzenia do 6 miesięcy: to okres, kiedy dziecko: 

▪  zaczyna unosić głowę, 

▪ przewraca się z brzuszka na plecy,  

▪ zaczyna trzymać przedmioty podane mu do rączki, następnie przybliża je do buzi, aby 

je „zbadać” ustami, nosem, językiem,  

▪ sięga po przedmioty będące w jego zasięgu. 

Oczywiście uczy się też innych mnóstwa innych przydatnych rzeczy, ale my skupimy się na 

tych, które są najbardziej istotne z punktu widzenia rozwoju sprawności manualnej. 

Drugie półrocze życia dziecka, to czas kiedy intensywnie rozwija się tzw. duża motoryka 

(dziecko zaczyna siadać, chodzić), przez co nieco „w odstawkę” może iść ćwiczenie 

sprawności manualnej. Dzieci mogą wydawać się wówczas zupełnie niezainteresowane tą 

sferą życia. Wielu rodziców obserwuje taką sytuację i niepokoi się tym faktem. 

Niepotrzebnie. Ważne jest też to, aby nie obciążać dziecka zbytnio swymi oczekiwaniami co 

do jego rozwoju. Nawet my jako dorośli często mamy problem aby pogodzić dwie istotne w 



życiu sprawy, np. pracę zawodową z życiem prywatnym. Nie wymagajmy więc od 

kilkumiesięcznego dziecka, aby rozwijało się równomiernie w dwóch ważnych dla jego życia 

obszarach.  

Jakie więc zabawki wybrać, aby długo posłużyły i były dobre dla rozwoju? 

Pierwszy rok życia dziecka jest takim czasem, kiedy dziecko „wyznaje” zasadę „co do rączki, 

to do buzi”. Zatem dobierając zabawki dla malucha kierujmy się nie tylko ich ceną i ładnym 

wyglądem, ale również (a może przede wszystkim!) bezpieczeństwem dziecka. Szukajmy 

zabawek z atestem, ale liczmy się z tym, że trzeba będzie więcej za nie zapłacić. Jeżeli chodzi 

o zabawki manipulacyjne dla dzieci od 0-1 roku życia, to producenci prześcigają się w 

pomysłach na ich działanie. Niestety najczęściej bywa tak, że zabawki te mają jedną funkcję, 

którą dzieci szybko się nudzą. I kiedy już się „wybawią”, to piękna zabawka ląduje w kącie. 

Moim skromnym osobistym zdaniem najlepsze są zabawki, które dają wiele możliwości i 

można się nimi bawić w różny sposób na różnych etapach życia dziecka. Oto jeden z hitów.  

Kubeczki – piramidki: są różne od rożnych producentów. Zazwyczaj jest to osiem kubeczków 

w czterech kolorach. Cztery z dziurkami, cztery bez dziurek. Mam akurat taką wersję, gdzie 

na górze każdego kubeczka jest wytłoczony kontur innego zwierzaka. Dają niesamowite 

możliwości. Oto kilka zabaw, w jakich można je wykorzystać. 

1. Burzenie wieży: Pierwsze kontakty z tego rodzaju zabawką. Pewnie dziecko nie 

będzie specjalnie zainteresowane, bo to zabawka „bez fajerwerków”. Naszym zadaniem 

jest pokazać, co można zrobić z tą zabawką. Na początek proponuję, aby zbudować wieżę 

z klocków a potem ją razem burzyć. Najpierw pokazać dziecku, jak to się robi. Za chwilę 

z pewnością „podchwyci temat” i samo będzie chciało burzyć wierzę. Można przy tym 

używać wyrazów dźwiękonaśladowczych podczas samego burzenia (np. Bum!!!, Bam!!!, 

Bach!!!, Trach!!! – czy co sobie tam wymyślicie). To świetny wstęp do rozwoju mowy. 

Będzie jeszcze weselej, jeśli do tego zarecytujemy krótki wierszyk, np. „Wieżę budujemy, 

cegły położymy, rączką pomachamy, wierzę rozburzymy!!!” Wszystko to ma zachęcić 

dziecko do samodzielnej aktywności w zabawie, czyli do rozburzenia wieży. 

2. Znikające kubeczki: Mały kubek przykrywamy większym i mówimy „nie ma” 

zakrywając kubeczek, „jest” – odkrywając. Potem wkładamy duży kubek w rękę dziecka i 

prowadząc jego rączką zakrywamy kubek i odkrywamy używając tych samych słów. 



Potem dopiero przechodzimy do etapu rozumienia i wykonywania poleceń przez dziecko: 

powtarzamy „zakryj kubeczek” (czekamy aż dziecko zakryje, chwalimy zaraz po 

wykonaniu zadania, np. „brawo! Zakryłeś kubeczek!” i wydajemy polecenie przeciwne 

„odkryj kubeczek”. Jeśli dziecko nie reaguje – prowadzimy jego rączkę. Pamiętajmy o 

pochwaleniu ;) I teraz ważna uwaga: Tę zabawę wykonujemy w kilku etapach, które 

mogą być rozłożone w czasie nawet na przestrzeni kilku tygodni a nawet miesięcy. 

Rozumienie mowy i wykonywanie poleceń to najtrudniejszy etap tego ćwiczenia. 

Prawdopodobnie będziecie musieli wiele razy powtórzyć to ćwiczenie, zanim dziecko 

dojdzie do ostatniego etapu, czyli wykonania polecenia. 

3. Ustawianie wieży z kubeczków to zadanie dla trochę starszego już malucha (nawet 

półtoraroczny lub dwuletni maluch może mieć jeszcze z tym pewien problem). Ważne są 

dwie rzeczy: stopniujmy trudności i nagradzajmy słowem, gestem, naszą aprobatą każde 

dobrze wykonane zadanie. Uczmy dziecko cieszyć się z osiągnięć nawet najmniejszych. 

Dlatego w tym zadaniu można zacząć od układania wieży z trzech kubeczków, a potem 

stopniowo dokładać po jednym w każdym kolejnym podejściu. 

4. Przelewanie i przesypywanie zawartości kubeczków zainteresuje pewnie kilkulatki, a 

nawet dzieci w młodszym wieku szkolnym, które dopiero rozwijają wyobraźnię przestrzenną w tym 

kierunku. Można do tej zabawy wykorzystać piasek na plaży lub wodę w kąpieli. Dziurki w czterech 

kubeczkach ułatwią przelewanie wody z jednego do drugiego kubeczka. I znów mimochodem rozwijamy 

sprawność manualną, a o to nam chodziło ;) 

5. Zabawa w kolory. I znów worek pomysłów: Najpierw nazywamy kolory. Kiedy 

dziecko zaczyna rozumieć mowę, uczymy też rozróżniania kolorów mówiąc: podaj 

czerwony kubeczek, podaj zielony kubeczek. (dobrze jest, gdy kubeczki są w 

podstawowych barwach: czerwone, żółte, zielone i niebieskie). Kiedy już dobrze 

rozpoznaje podstawowe kolory możemy skomplikować ćwiczenie wydają polecenie: włóż 

łyżeczkę (czy co tam mamy pod ręką) do czerwonego kubeczka. Kiedy dziecko zaczyna 

mówić, pytamy go o nazwy kolorów kubeczków. 

6. Odrysowywanie i kolorowanie na właściwy kolor. Sprawa jest prosta: bierzemy 

kubeczek w dowolnym kolorze, odrysowujemy go na papierze (możemy to zrobić 

prowadząc rączkę dziecka – najpierw jego palcem wskazującym, a potem ołówkiem). 

Kolorujemy na właściwy kolor. Młodszemu pokazujemy kolorowanie, z nieco starszym 

kolorujemy razem prowadząc jego rączkę, a kilkulatkowi dajemy zadanie odpowiedniego 

doboru kredki, nazwania koloru i pokolorowania. Oczywiście cały czas pozostajemy w 



kontakcie słownym z dzieckiem, opowiadamy mu różne rzeczy o zabawie w trakcie 

zabawy. 

7. Kółkowe origami. Ze starszymi dziećmi (mam na myśli starszych przedszkolaków, a 

nawet dzieci w młodszym wieku szkolnym) możemy odrysowywać kubeczki na papierze, 

a potem wycinać i wykonać „kółkowe origami”. Inspiracje znajdziecie tutaj. 

Zestaw który jest na mini zdjęciu u góry wpisu ma wytłoczone na denkach od spodu kontury 

zwierząt. To również można wykorzystać do zabawy. Rozpoznawanie po kształtach: 

młodszym dzieciom zasłaniamy oczy lub każemy zamknąć (jeśli zrozumieją nasze polecenie i 

będą w stanie je wykonać) i paluszek prowadzimy po wypukłych kształtach. Jeśli zabawę 

będziemy powtarzać wielokrotnie, to paluszki naszych pociech szybko nauczą się, jaki kształt 

ma wąż, a jaki żyrafa.  

To tylko kilka zabaw z jedną zabawką. A ile dają możliwości! Ile umiejętności kształtują! )bo 

przecież nie tylko sprawność manualną) Jeśli Wasze dzieci mają takie zabawki – podrzućcie 

parę pomysłów, jak jeszcze można się tym bawić. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie oddechowe – „Czarodziejska karteczka” 



To ćwiczenie ma proste zasady, choć jednocześnie nie 

jest proste. Można je wykonać niemal zawsze i wszędzie, gdzie znajdziemy 

kawałek kartki papieru i niezastawionej niczym ściany. 

  

  

Cel ćwiczenia: Wydłużanie fazy wydechowej i nauka kierowania wydychanego 

powietrza.  

Liczba uczestników: jedno bądź kilkoro dzieci (przy większej grupie robi się 

zbyt duży chaos utrudniający prawidłowy przebieg ćwiczenia). 

Pomoce: Kolorowa karteczka o niewielkich rozmiarach. 

Dodatkowe pomoce dla urozmaicenia: Coś co będzie stanowić „czarodziejską 

różdżkę”. Zamiast czystej karteczki można użyć niewielkich obrazków 

wyciętych z kolorowych gazet lub z niepotrzebnych książek, albo samemu 

przygotować proste obrazki z kolorowego papieru (najlepiej nie większe niż 

10×10 cm – pamiętajmy, że im cięższy obrazek, tym trudniej utrzymać go przy 

ścianie przy pomocy dmuchania – tektura się tu raczej nie sprawdzi). 

Przebieg ćwiczenia: Stajemy przy ścianie w takiej odległości, aby czubki 

naszych stóp znajdowały się około 10-20 cm od ściany (im mniejsze dziecko, 

tym mniejsza odległość). Na wysokości ust przytrzymujemy karteczkę na 

ścianie (palcewskazującym trzymamy za narożnik karteczki). Zaczynamy 

dmuchać jednocześnie puszczając karteczkę. Musimy dmuchać na tyle długo i 

mocno, aby karteczka jak najdłużej utrzymywała się „przyklejona” do ściany. 



  

 

Wersje zabawy 

Wersja 1: Ponieważ zabawa w podstawowej formie szybko może się znudzić, a dzieci 

uwielbiają fabularyzowane zabawy i chętniej wykonują ćwiczenie, proponujemy wprowadzić 

małe urozmaicenie. Używamy w tym celu „czarodziejskiej różdżki”. Przed rozpoczęciem 

ćwiczenia pokazujemy dzieciom karteczkę i mówimy, że to jest zwykła karteczka, ale za 

chwilę przy pomocy różdżki karteczka stanie się magiczna i bez kleju utrzyma się przy 

ścianie. „Odczyniamy” czary nad karteczką, po czym pokazujemy dzieciom, jak karteczka 

sama utrzymuje się przy ścianie przy pomocy dmuchania. :) Czarujemy też karteczki dzieci, 

aby „przykleiły” się do ściany. 

Wersja 2: Wprowadzamy element rywalizacji. Ta wersja zabawy jest możliwa między co 

najmniej dwójką dzieci. Zawodnicy stają przy ścianie i przygotowują się do dmuchania 

przytrzymując karteczki na ścianie na wysokości swoich ust. Na sygnał prowadzącego 

zaczynają dmuchać. Wygrywa ten, komu karteczka później spadnie. 

Jeśli ktoś wpadnie na urozmaicenie tej zabawy, zachęcamy do podzielenie się pomysłami w 

komentarzach. 

Miłej zabawy :) 

https://eduzabawy.com/ 


