
Zabawy logorytmiczne

Cele proponowanych zabaw i ćwiczeń logorytmicznych:

•usprawnianie narządów mowy,

•ćwiczenie rozluźnienia i napięcia mięśni,

•wyrabianie wyczucia położenia ciała względem przestrzeni,

•wyrabianie pamięci ruchowej, orientacji przestrzennej.

Propozycje zabaw i ćwiczeń z elementami logorytmiki:

- Co słyszę?” - dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i wyłapują głosy dochodzące z otoczenia 

(ogrodu, ulicy).

- Różnicowanie i naśladowanie głosów zwierząt: kot, pies, krowa, kura, kogut, kaczka, gęś, koń, 

świnka.

- Rozpoznawanie osób po głosie: Kto mówi?, (dziecko, nauczycielka, chłopczyk, dziewczynka), 

zabawa np.: Król ciszy, kto cię woła?

- Wydzielanie sylab w wyrazach. Początkowo punktem wyjścia jest rysunek, rysunki łatwe, 

ilustrujące wyrazy dwusylabowe (koza, kura),wystukiwanie sylab w wyrazach, wyklaskiwanie.

„Pieczemy ciasto”– Dzieci siedzą w kole i naśladują pieczenie ciasta. Po wykonaniu każdej 

czynności dziecko powtarza krótki rymowany tekst: ,,Piekę ciasto raz i dwa, czy się uda babka 

ta…?” Dziecko lub dzieci wsypują mąkę do miski, mieszając obiema rękoma i powtarza 

tekst: ,,Piekę ciasto…”. Następnie wrzucają jajka – jedna ręka bierze jajko, a druga skorupki 

wyrzuca za siebie powtarzając przy tym znowu tekst: ,,Piekę ciasto…” Aby ciasto się upiekło 

musimy je dobrze ugnieść, dlatego naśladujemy gniecenie ciasta wykonując ruchy naprzemienne – 

raz jedna ręka, raz druga i kolejny raz powtarzamy rymowane zdanie: ,,Piekę ciasto…”

Taniec "- Mamo, Tato- Włącz dziecku dowolną muzykę, dziecko słuchając muzyki, porusza się 
rytmicznie w dowolny sposób.

,, Kotek " -Dziecko chodzi wolno na ,,czworaka'' w różnych kierunkach w tempie wyklaskiwanego

tempa w dłonie. Na głośne klaśnięcie w dłonie reaguje wyprostowaniem nóg i wysokim 

uniesieniem bioder (tzw. Koci grzbiet). Ciche klaśnięcie w dłonie to powrót do pozycji ,,na 

czworakach'', aż do położenia się płasko na podłodze przy bardzo cichym klaśnięciu w dłonie.



Zabawy logopedyczne w wierszach

 Co słychać na wsi?”

Co słychać? Zależy- gdzie.
Na łące słychać: kle, kle, kle!
Na stawie:- kwa, kwa!
Na polu:- kraaaa!
Przed kurnikiem:- Kukuryku!
Koło budy słychać:- Hau!
A na progu- miau...
A co słychać w domu,
Nie powiem nikomu!

„Leci...leci...”

Leci, leci pszczoła
Do Wojtaszka czoła...(bzem, bzem, bzem)
Wojtek śpi.
Leci,leci osa
Do Wojtaszka nosa...( bzom, bzom, bzom)
Wojtek śpi.
Leci, leci mucha do Wojtaszka ucha...(bzym, bzym, bzym)
Wojtek śpi.
Leci bąk tłuściutki!
Do Wojtaszka bródki...(bzum, bzum, bzum)
- A Tuś mi!
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