
Biedroneczki są w kropeczki… – czyli wiosenne 

zabawy logopedyczne z biedronką. 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!! 

 

Ćwiczenia oddechowe można podzielić na kilka rodzajów, m.in.: 

regulujące oddech, ustawiające prawidłowy tor oddechowy oraz 

pozwalające zapanować nad siłą oddechu. Istnieją też ćwiczenia bazujące 

na oddechu kształtujące umiejętność przytrzymywania powietrza i 

zasysania — jak pokazane niżej zabawy ze słomką (rurką). 

Dodatkowo usprawniają one mięśnie okrężne warg, tylną część 

języka oraz wspomagają koordynację wzrokowo-ruchową. 

 

Najlepsza do ćwiczenia jest słomka z zagięciem, aby łatwo można było 

dostosować się do warunków pracy, szczególnie przy stole jest to 

pomocne. 

Najczęstsze problemy podczas wykonywania tego ćwiczenia: 

 przyciskanie rurką przedmiotu, który chce się podnieść,  

 dziecko nieszczelnie obejmuje rurkę wargami, w efekcie czego 

powietrze zasysane jest bokami i nie ma mowy o dobrym zassaniu 

elementu,  

 wciąganie powietrza jak napoju podczas picia przez rurkę (pracują 

wtedy głównie policzki, a powietrze nie powinno być zasysane, 

podczas ćwiczenia jest odwrotnie), 

 dmuchanie (i plucie) zamiast zaciągania powietrza (warto elementy i 

planszę zalaminować, aby uniknąć ich zamoczenia), 

 ściskanie palcami rurki, co zamyka jej prześwit i powietrze nie może 

się przedostać. 

 

Zachęcam wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wykonania 

ćwiczenia oraz  przesłania zdjęć (bezpośrednio do wychowawców 

lub na maila przedszkola) ze wspólnej zabawy. Chętnie zobaczymy 

wszystkie biedroneczki.  

Zadanie 1. Ćwiczenie oddechowe. 

Przenieś na wdechu kropki na sylwetę biedronki z wykorzystaniem słomki. 



 

Zadanie 2. Ćwiczenie oddechowe z kostką do gry. 

Rzuć kostką. Policz oczka.  Przenieś na sylwetę biedronki tyle kropek ile 

oczek wskazała kostka. Kropki przenoś wykonując wdech oraz wykorzystaj 

słomkę. (określ na którą stronę dziecko ma przenosić kropki – ćwiczenie 

orientacji przestrzennej: prawa/lewa strona). 

Polecam do ćwiczeń nr 1 i nr 2  z wykorzystaniem słomki i przenoszeniem 

kropek użyć sylwety biedronki w kolorze – najlepiej takiej, wyciętej przez 

dziecko z kolorowego papieru. 

 

LINK DO PORANIA BIEDRONKI: 

https://www.logopestka.pl/biedroneczki-sa-w-kropeczki/biedronka/ 
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       Anna Krzeszewska 

  

CZEKAMY NA WASZE PIĘKNE BIEDRONKI
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