
Zajęcia logopedyczne - logorytmiczne 

Opracowanie scenariusza zajęć: Dorota Kordowiecka – Dołęgowska, Aneta Maciątek 

Temat: „Kotek i mleko” 

Cele:  

 usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych, min. języka, warg, policzków, 

żuchwy, podniebienia miękkiego, 

 nauka prawidłowego oddychania: wydłużanie fazy wydechowej 

 usprawnianie koordynacji ruchowej, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, 

 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, szybkiej reakcji na sygnał 

dźwiękowy, 

 różnicowanie długości dźwięku 

Pomoce dydaktyczne: wiersz J. Tuwima „Kotek, wiersz M. Kownackiej „Co kotek miał…”, 

dowolny instrument muzyczny. 

Przebieg zajęć: 

1. Zapraszamy dziecko do wspólnej zabawy w kotka. 

2. Ćwiczenia oddechowe „odpoczynek kotka” dziecko leży na dywanie, odpoczywa 

tak, jak kotek wygrzewający i odpoczywający na słońcu. Wykonujemy ćwiczenia 

oddechowe: wdech i wydłużony wydech. Ćwiczenie powtarzamy 4 – 5 razy. 

3. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne „kotek i mleko” –  

Czytamy dziecku wiersz Juliana Tuwima „Kotek”. W trakcie czytania pokazujemy 

dziecku ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (opis w nawiasie) 

 

Miauczy kotek: miau! (miauczymy, jak kotki) 

- Coś ty, kotku, miał? 

- Miałem ja miseczkę mleczka, 

Teraz pusta jest miseczka, 

A jeszcze bym chciał.(oblizujemy językiem raz dolną, raz górną wargę, zwracamy 

uwagę, aby dziecko nie ruszało żuchwą) 

 

Wzdycha kotek: o!(mówimy głośno OOO z mocno zaokrąglonymi wargami) 

- Co ci, kotku, co? 

- Śniła mi się wielka rzeka (naśladujemy chrapanie) 

Wielka rzeka pełna mleka 

Aż po samo dno.(otwieramy buzię) 

 

Pisnął kotek: pii…(naśladujemy pisk pi, pi) 

- Pij, koteczku, pij!(naśladujemy picie przez słomkę) 

Skulił ogon, zmrużył ślipie, 

Śpi - i we śnie mleczko chlipie, 

Bo znów mu się śni.(uśmiechamy się szeroko pokazując zęby) 



4. Ćwiczenia słuchowo - ruchowo – fonacyjne: „co kotek miał?” – uzupełnianka 

wyrazowa.  Czytamy dziecku wierszyk pt. „Co kotek miał?” M. Kownackiej. Dziecko 

uzupełniają brakujące w wierszyku słowa, udzielając odpowiedzi na pytania, co kotek 

miał.  

 Porozmawiać z kotkiem muszę: 

–  Miał kotek brata? (dorosły) 

– Miau…(dziecko) 

– Miał kotek siostrę? 

– Miau… 

– Miał kotek pazurki ostre? 

– Miau… 

– Miał kotek mamę i tatę? 

– Miau… 

– Miał kotek na grzbiecie łatkę? 

– Miau… 

I tak sobie przez godzinkę rozmawiali pod kominkiem. 

 

5. Ćwiczenia logorytmiczne  

a) „spacer kotka” – Opowiadamy dziecku, że kot wyszedł na podwórko i spaceruje 

w słońcu. Gdy zaczynamy grać na dowolnym instrumencie (np. tamburynie, 

grzechotce, dzwonkach lub klaszczemy) dziecko chodzi na czworakach – całe 

dłonie leżą na podłodze, klęk podparty – czyli kot spaceruje, natomiast, gdy 

przestajemy grać, dziecko zatrzymuje się i robi „koci grzbiet” w klęku podpartym 

(dziecko wygina plecy, całe dłonie oparte na podłodze, głowę chowa między 

ramionami). 

b) „koci śpiew” – dziecko siedzi na podłodze i udaje kota siedzącego na płocie i 

wygrzewającego się na słońcu. Gramy na dowolnym instrumencie, gdy 

przestajemy grać, dziecko miauczy, jak kot. Wprowadzamy dodatkowo gest 

dłońmi: kiedy rozciągamy złączone dłonie na boki i łączymy je z powrotem, 

dziecko wypowiada długo słowo „miau” trzy razy. Natomiast, kiedy punktowo 

wykonujemy w powietrzu ruch przypominający stukanie, dziecko szybko 

powtarza słowo „miau” trzy razy. 

6. Dziękujemy dziecku za wspólną zabawę.  

 


