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UTRWALAMY POZNANE GŁOSKI 

 

Szanowni Rodzice! 

Przedstawiamy propozycję ćwiczeń i zabaw logopedycznych na kolejny tydzień, które 

możecie Państwo wykonywać z dzieckiem w domu. Poniżej przedstawiamy kilka ćwiczeń 

logopedycznych. 

Drodzy Rodzice, zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z Was wie, jakie głoski dziecko 

w danym wieku powinno wypowiadać, dlatego też specjalnie dla was przygotowałyśmy 

tabelkę przedstawiającą etapy rozwoju mowy dziecka przedszkolnego. Prosimy  

o zapoznanie się z nią i dobranie odpowiedniej karty pracy uwzględniając indywidualne 

możliwości dziecka oraz sugerując się ćwiczeniami, które dziecko ma wklejone do 

zeszytu z logopedii  

Wiek dziecka Artykulacja głosek 

3 rok życia Pojawiają się proste zdania. Dziecko 

wymawia samogłoski a, o, u, i, y, e, ą, ę 

oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n, 

w, f, wi, fi, ś, ć, ź,dź, ń, l, li, k, g, ki, gi, ch, 

j, ł, s, z, c, dz. 

4-5 rok życia Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż 

5-6 rok życia Utrwalenie głosek sz, ż, cz, dż oraz r. 

 

Życzymy udanej zabawy! 

Opracowały: Jurczyk Kinga, Korab Joanna 

 

  



1. Ćwiczenia oddechowe 

 



2. Ćwiczenia artykulacyjne 

 

 



Jaś i Małgosia 

  

Jaś i Małgosia wybrali się z rodzicami na targ. Tata zaprzągł konia do wozu i 

ruszyli (kląskanie). Droga na targ biegła pod górę (wolne kląskanie), a potem z górki 

(szybkie kląskanie). Droga była też bardzo wyboista (czubek języka uderza o 

podniebienie), więc koń często parskał (parskanie). Gdy dojechali na miejsce, tata z Jasiem 

nakarmili konika owsem (żucie) i napoili. Następnie Jaś i Małgosia ruszyli do miejsca, w 

którym sprzedawano zwierzęta. Były tam kury (ko, ko, ko), kaczki (kwa, kwa, kwa), świnki 

(chrząkanie) oraz króliki, które śmiesznie ruszały pyszczkami (przesuwamy ściągnięte 

wargi w lewo i prawo). Przy kramie z zabawkami dzieci kupiły sobie gwizdki (gwizdanie) 

oraz baloniki (nadymanie policzków). Mama zatrzymała się przy straganie z perfumami i 

zaczęła zastanawiać się, który zapach wybrać: lawendowy (głęboki wdech nosem, wydech 

ustami) czy różany (głęboki wdech nosem, wydech ustami). Tata wstąpił na pocztę, by 

wysłać list. Pani w sąsiednim okienku stemplowała listy (czubek języka kilka razy uderza 

w podniebienie). Zrobiło się już późno – czas wracać do domu. Mama kupiła dzieciom po 

lizaku (naśladujemy lizanie – język porusza się na zewnątrz ust w górę i w dół). Wszyscy 

wsiedli do wozu i ruszyli w drogę powrotną (kląskanie).  

Pokoloruj obrazek  

 

 

  



Utrwalamy poznane głoski 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


