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Drodzy Rodzice! Drogie dzieci! Kolejna porcja propozycji logopedycznych!

1. Łamańce językowe to zdania, które z założenia mają nam połamać język - oczywiście w 
przenośni. Są trudne do wymówienia, niektórym sprawiają wiele problemów, ale i radości, śmiechu 
z powodu niemożności ich wymówienia. Kto nie zna wyrażeń: "W Szczebrzeszynie chrząszcz 
brzmi w trzcinie.", „Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego” lub „Stół z 
powyłamywanymi nogami”?
Ale jest ich dużo, dużo więcej!
Dlatego w najbliższym tygodniu chciałabym zaprosić Państwa wraz z dziećmi do sprawdzenia się 
językowych potyczkach. Poniżej zamieszczam przykładowe strony, na których można znaleźć 
ciekawe propozycje. Powodzenia!

https://bajki-zasypianki.pl/lamance-jezykowe/ 

http://marcinmazurek.com.pl/polskie-lamance-jezykowe 

https://polszczyzna.pl/lamance-jezykowe/ 

https://pl.wikiquote.org/wiki/%C5%81ama%C5%84ce_j%C4%99zykowe 

https://gloswielkopolski.pl/lamance-jezykowe-w-jezyku-polskim-trudne-
sprawdz-sie/ga/3720464/zd/4771900 

2. Artykuł

LOGOPEDIA W KUCHNI I W POKOJU
...czyli jak w terapii logopedycznej wykorzystać to, co mamy w domu.

Poniżej przedstawiam kilka propozycji, żeby urozmaicić dziecku ćwiczenia logopedyczne, a 
równocześnie usprawniać aparat artykulacyjny, rozwijać słownictwo, utrwalać wymowę 
problematycznych głosek, ćwiczyć słuch. Ćwiczenia nie powinny trwać długo, wystarczy kilka 
minut dziennie, a domowe sprzęty albo niektóre produkty spożywcze świetnie zastąpią pomoce z 
gabinetu logopedycznego.

1. SŁOMKI DO NAPOJÓW (papierowe lub metalowe)
 - przysysanie i przenoszenie przy pomocy słomki kulek (płatków) czekoladowych. Słomka 
powinna być przytrzymywana środkiem ust i nie powinna być przygryzana. Po wykonaniu 
ćwiczenia dziecko w nagrodę może np. zjeść kulki.
 - przy pomocy słomki przenosimy papierowe kółeczka (albo inne wycięte kształty) z talerza do 
miseczki … zasysamy powietrze.
 - przez słomkę dmuchamy na kulki waty, papieru prowadząc wzdłuż toru ułożonego z klocków
- picie gęstych jogurtów lub soków przez słomki o różnych kształtach – to świetne ćwiczenie na 
podniebienie miękkie, szczególnie dla tych dzieci, które mają problemy z wymową głosek [k] i [g].
- Ćwiczenie oddechowe „Gotujemy wodę” – dmuchanie przez słomkę do szklanki z wodą tworząc 
bąbelki, następnie pijemy wodę przez słomkę. Pamiętamy o prawidłowej pozycji języka podczas 
połykania.
- „Wulkan” – dmuchanie przez słomkę do szklanki z niewielką ilością wody i kroplą płynu do 
mycia naczyń.



2. SMAKOŁYKI
- Zlizywanie czubkiem języka, przy szeroko otwartych ustach, z podniebienia np. nutelli, opłatka.
- Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu pudrowego cukierka lub rodzynki. 
Ćwiczenie wykonujemy przy szeroko otwartych ustach. Trzymając cukierek możemy na zmianę 
otwierać i zamykać usta.
 - Oblizywanie ust posmarowanych np. miodem, dżemem, nutellą (ćwiczenie wykonujemy przy 
szeroko otwartych ustach).
 - Zlizywanie czubkiem języka rozsmarowanego na talerzu dżemu, miodu, keczupu itp. w kształcie 
np. koła, serca, kwiatka.
- Zbieranie czubkiem języka z talerzyka lub serwetki pojedynczych ziarenek ryżu preparowanego.
 - Trzymanie wargami i zębami nitki z zawiązanym na niej cukierkiem.
 - Jedzenie słonych paluszków bez przytrzymywania ich dłonią.
 - Wciągamy spaghetti bez użycia rąk
 - Dmuchamy na chrupki kukurydziane zawieszone na nitce następnie zjadamy je bez użycia rąk
- Kreślimy szlaczki, litery na tacy z rozsypaną kaszą, ryżem itp. równocześnie powtarzamy 
problematyczne głoski.
3. FOLIA ALUMINIOWA
 - dmuchamy na zwiniętą w kulkę folię aluminiową wprawiając ją w ruch obrotowy na talerzu z 
wysokimi brzegami
 - „Piłka nożna” – dmuchamy na kulkę z folii aluminiowej „wbijając ją” do bramki ułożonej np. z 
klocków, dwóch kubków, z pudełka po butach itp. Boiskiem może być stół.
- wdmuchujemy na szufelkę kulki z folii aluminiowej (mogą być tez kulki waty, papieru, pomponiki
z zestawów kreatywnych)
4. TWORZYMY KATEGORIE
- talerze – duże, małe, deserowe, głębokie …
 - pranie – białe, czarne, kolorowe …
- skarpetki – mamy, taty, moje…
- sztućce – łyżki, łyżeczki, widelce…
 - nakrętki – kolorami, wielkościami…
 - jedzenie – owoce-warzywa, makaron wg kształtu, słone-słodkie…
5. POJEMNIKI PO ZABAWKACH Z JAJEK NIESPODZIANEK
 - „Memo słuchowe” – Wkładamy do jajek np. ryż, makaron, śrubki, itp. zawsze po 2 takie same. 
Dzielimy jajeczka na dwa zestawy- jeden dla dorosłego, drugi dla dziecka. Wybieramy jajko i 
prezentujemy dziecku dźwięk. Zadaniem dziecka jest odnaleźć taki sam dźwięk wśród swoich 
jajeczek. Aby sprawdzić czy dziecko odnalazło pasującą parę trzeba otworzyć jajeczka. Nie 
odkładamy wykorzystanych jajek z zestawu dziecka.
- „Grzechotka” – sypiemy do jajka np. ryż, kaszę, itp. Zabawkę możemy wykorzystać jako 
akompaniament do śpiewanych piosenek lub do naśladowania rytmów.
- „Skąd ten dźwięk” – dziecko siada na środku pokoju z zamkniętymi oczami. Rodzice potrząsają 
„grzechotką” z jajka niespodzianki. Dziecko bez otwierania oczu ręką wskazuje skąd dochodzi 
dźwięk.

https://www.teczoweprzedszkole24.pl/logopedia-w-kuchni-i-w-pokoju.html 

3. Ćwiczenia artykulacyjne ze zwierzętami!



                                                                                                    

 
 

 

MAŁPA 

 

Czy lubisz rozbić różne miny? 

Małpa bardzo to lubi. Możemy ją naśladować. 

Włóż język pod dolną wargę, nie otwierając buzi. 

Czy jesteś podobny do małpki? 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

KROKODYL 

 

Czy potrafisz otworzyć buzię  

tak szeroko jak krokodyl? 

 
 
                                                                                                    
 



  
 
 
 
 

PISKLĘTA 

 
Małe pisklęta otwierają szeroko dzioby, 

gdy są głodne. 

 

Słychać jak popiskują: 

pi-pi-pi 

Zrób tak jak one. 



 
 
 

ŻYRAFA 

 

Popatrz, żyrafa zacisnęła mocno wargi  

i przeżuwa kawałek gałązki. 

Postaraj się ją naśladować. 

Zaciśnij wargi i przesuwaj je raz w prawo, 

raz w lewo. 



 
 

BOCIAN 

 
Bocian ma długi dziób,  

którym łapie żaby. 

 

Wyciągnij i ty wargi do przodu. 

Teraz postaraj się złapać swoim  

dziobem przelatującego motylka. 

 

Po jedzeniu bocian oznajmia, że jest najedzony i 
głośno klekocze: kle-kle-kle-kle. 

                            Zrób to razem z nim. 



 
 
 

PIES 

 

Ten pies ma bardzo wyraźne policzki. 

 

Zaciśnij wargi i nadmij mocno swoje policzki. 

  

 Czy jesteście podobni? 

 

A teraz wyciągnij język tak jak piesek, 

który się zmęczył. 

 
 
 



 
 

KONIE 

 

Popatrz, te konie skubią trawę i potem ją żują. 

Umiesz żuć tak jak one? 

A może wiesz, jak konie rżą? 

Przypomina to trochę śmiech: ihaha- ihaha. 

Jak stukają kopyta konia, który jedzie? 

Spróbuj naśladować ten dźwięk językiem. Przyklej 
go do podniebienia, otwórz energicznie buzię i odklej 
język. Jazdę konia można też naśladować rytmicznie 

wymawiając: patataj, patataj,patataj. 

Konie czasami ciągną wóz. Jak trzeba zawołać, aby 
ruszyły?    Wio!   

Jak można je zatrzymać? Prrr. 

Spróbuj poruszyć, a potem zatrzymać konie. 

 



 
 
 

PIESKI 

 

Te dwa małe pieski bardzo się zmęczyły i dyszą. 

 

Wysuń język tak daleko jak one. 

 

A teraz spróbuj polizać swoją brodę. 



 
 

KOTEK 

 
Ten kotek jest zadowolony.  

Wypił mleko i za chwilę zaśnie. 

Pokaż, jak kotek pije mleko językiem  

i jak się potem oblizuje. 

 

Przed zaśnięciem kotek szeroko ziewa. 

Naśladuj go. 
 

A słyszałeś, jak kotek mówi? 

Zamiaucz dwa razy cichutko, a potem dwa razy 

głośno: miau-miau, miau-miau. 

 

Czasami koty prychają: phy! phy!  

Wtedy są złe lub się czegoś boją. 



 
 
 
 

ŻÓŁW 

 

Żółw to bardzo powolne zwierzę. 

Wysuń powoli język z buzi,  

tak jak żółw wysuwa się ze skorupy. 

 

Spróbuj nie dotykać zębów. 



 
 
 

FOKA 

 
Popatrz, jaka śmieszna foka. 

Uśmiechnij się szeroko, 

 odchylając kąciki warg. 

A teraz wypowiedz długo głoskę eeeeeeeee. 



 
 
 
 

KROWA 

 
Krowa, aby przeżuć trawę, musi pocierać jęzorem o 

podniebienie. Pokaż, czy twój język potrafi być 
szeroki, taki jak łopata.  

Połóż szeroki język na dolnej wardze. 

A teraz podnieś szeroki język do górnych zębów. 

A może umiesz wydać taki głos jak krowa? 

Mówi się, że krowa ryczy: mu- mu. 

 

 



 
 
 

ŚWINIA 

 
Ta mama-świnia ma bardzo dużo prosiąt. One 

przeraźliwie kwiczą: kwik-kwik-kwik. 

Są głodne i swoimi ryjkami szukają miejsca, gdzie 
mogą ssać mleko. 

Pokaż, jak one to robią. 

A teraz odpocznij i rozluźnij się tak jak mama 
świnia. 



 
 
 

GĘSI 

 
Czy znasz bajkę o Krasnoludkach i Sierotce Marysi, 

która pasła gąski pod lasem? 

One na pewno tak samo wyglądały i tak samo 
gęgały: gę-gę-gę  lub syczały: ssssssss. 

Potrafisz je naśladować? 

Spróbuj, może usłyszą to krasnoludki… 



 
 
 

 

KURA 

 
Ta kura z pewnością szuka koguta. 

A tymczasem gdacze z zaciekawieniem: 

 ko,  ko, ko, ko. 

 

A wiesz, jak pieje kogut?  

Spróbuj: kukuryku!!! 



 
 
 
 

KACZKI 

 
Kaczki szukają zacisznego miejsca i nawet przestały 

kwakać: kwa-kwa-kwa. 

 

Słychać tylko, jak szeleszczą liście: szszszszszsz. 

 



 
 
 

 

 

PIES PODWÓRZOWY. 

 
Ten pies ma dużo pracy do wykonania. 

Musi pilnować całego podwórka. 

 

Dlatego tak głośno szczeka: hau-hau-hau. 

 

A nawet czasami warczy: wrrrr, wrrrr. 

 



 
 
 

JELEŃ 

 

 
Popatrz, jakie piękne rogi ma ten jeleń, 

 jak wysoko je trzyma. 

 

Podnieś język tak wysoko, jak potrafisz. 



 
 
 

WIEWIÓRKA 

 
Widzisz, jak wyciągnęła się ta wiewiórka  

i skacze z drzewa na drzewo? 

 

Wyciągnij język z buzi i przesuwaj  

go z kącika do kącika. 



 
 

ŻYRAFA 

 
To nasze drugie spotkanie z żyrafą. To zwierzę ma 
taką długą szyję, że wszędzie może nią dosięgnąć.  

 

Spróbuj i ty dotknąć językiem do swoich ostatnich 
zębów na górze i na dole. 

Potem „pomaluj” koniuszkiem języka w całej buzi 

takie plamki, jakie ma żyrafa. 



 
 
 

NIEDŹWIEDŹ 

 
Popatrz, niedźwiedź „tańczy”, 

 przestępując z łapy na łapę. 

 

Spróbuj tańczyć swoim językiem, dotykając 
czubkiem języka kolejno zębów na górze i na dole. 

 

A może policzysz swoje ząbki? 


