
ZESTAW ĆWICZEŃ ORTOFONICZNYCH  

Zabawa ruchowa z  elementami ćwiczeń ortofonicznych - „Pszczoły” 

Dziecko – pszczółka  stoi w miejscu wyznaczonym podusią/ szalem- to ul. W trakcie muzyki 

pszczoła wylatuje z ula i lata w różne strony. Na przerwę w muzyce z  głośnym  bzyczeniem 

(bzzzzzzz) wracają do ula. W ulu bardzo cichutko mruczą (mmmm- z domkniętymi 

wargami). (Po chwili rodzic ponownie włącza muzykę. W ten sposób możemy zająć dziecko 

przez dobrą chwilę, gdy wykonujemy inne domowe obowiązki. Wystarczy włączać i 

wyłączać muzykę.). 

Zabawa ruchowa z elementem  rytmicznym -  „W lesie”  

Umawiamy się z dzieckiem, że na dany sygnał dźwiękowy/ rytmiczny naśladuje– zajączka 

(raz dwa raz dwa), liska (raz- raz dwa trzy; raz- raz dwa trzy) lub ptaszka (raz raz raz raz). W 

czasie zabawy unikamy innych bodźców dźwiękowych. Rodzic podaje rytm klaszcząc lub 

stukając w „coś”. Dziecko, słysząc rytm biega po pokoju naśladując  wybrane zwierzę, 

następuje zmiana rytmu i dziecko naśladuje kolejne zwierzę (to ćwiczenie doskonalące 

percepcje słuchową, pamięć i koncentrację). 

Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Kotek” – dziecko naśladuje 

wszystkie ruchy jakie mógłby wykonać kotek: chodzi na czworakach, robi koci grzbiet, 

miałczy, drapie pazurkami w powietrzu, „wspina się” na tylne łapy wyciągając przednie jak 

najwyżej, zwija się w kłębek, mruczy przy tym lub miałczy; możemy pozwolić dziecku na 

wylizanie talerzyka posmarowanego słodkim kremem (mleko zagęszczane, syrop malinowy, 

dżem) proponujemy dokładne umycie wnętrza buzi językiem: oblizywanie warg, górnych i 

dolnych zębów, podniebienia, wnętrza policzków (wszystkie te ruchy przy otwartej a potem 

zamkniętej buzi);  

Zabawa rozwijająca małą motorykę z elementami ćwiczeń oddechowych „Bałagan” 

- dziecko drze (prawa ręka do siebie, lewa od siebie lub odwrotnie) kolorową kartkę papieru 

na pasy i na mniejsze fragmenty, skrawki papieru pozostawia na stole, następnie smaruje 

kartkę papieru klejem i zostawia ją za podartymi skrawkami, teraz zadaniem dziecka jest 

dmuchać tak mocno żeby skrawki papieru przsuneły się na posmarowaną klejem kartkę, na 

koniec podziwiamy efekt pracy; (Możemy zabawie nadać dowolny charkter, jeśli skrawki 

papieru będą zielone, żółte czerwone na koniec powstanie łąka w rozkwicie, jeśli brązowe- 

plac budowy lub wykopaliska, pomarańczowe mogą być szalejącym pożarem itp. Powstałe 

elementy możemy obrysować nadając im kształty. 

Zabawa oddechowo- emisyjna „Huśtawka dla misia” 

Dziecko kładzie się na plecach a w miejscu gdzie kończą się żebra układa misia/maskotkę. 

Zadaniem dziecka jest nabierając powietrze wypchnąć misia w górę a wypuszczając 

powietrze maksymalnie opuścić misia, przy wydechu może mówić : OOOO lub AAAA. 

Dziecko, w ten sposób huśta misia przez minutkę. 


