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Od prowadzącego  

Jedną z najtrudniejszych sztuk, jakie człowiek musi opanować jest mówienie. Zaraz po narodzinach 

mały człowiek rozpoczyna trening aparatu mowy, aby w przyszłości móc wypowiedzieć pierwsze słowa 

i zdania. Mówienie jest czynnością trudną i jest zależne od sprawności wielu elementów pozornie 

niezwiązanych z wytwarzaniem mowy. Słowo „pozornie” ma tutaj istotne znaczenie. Bagatelizowanie 

patologii związanych z mobilnością, równowagą, ze wzrokiem czy też słuchem może w przyszłości 

przynieść wiele szkody. Ważne jest, aby wszelkie dysfunkcje zostały odpowiednio wcześnie 

zdiagnozowane i poddane skutecznej terapii.  

Logorytmika to dyscyplina ukierunkowana na wieloaspektowy rozwój dzieci w wieku przedszkolnymi 

nie tylko, co w efekcie wpływa na rozwój kompetencji językowej. Zabawy logorytmiczne s łużą 

rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego, motoryki dużej i małej, kreatywności, wyobraźni, 

percepcji słuchowej oraz techniki ruchu, a więc tego wszystkiego, co istotnie wpływa na proces 

produkcji mowy. Wiek przedszkolny ma tutaj duże znaczenie, gdyż właśnie w tym czasie dzieci, 

odpowiednio poprowadzone, mogą stosunkowo szybko nadrobić „zaległości językowe”. Dodatkowym 

atutem zabaw logorytmicznych jest ich ruchowy charakter, co jest odpowiedzią na dziecięcą potrzebę 

ruchu.  

Ruch w połączeniu z muzyką pozwala na wielowymiarową stymulację. Nie bez znaczenia są tutaj 

podobieństwa między systemem językowym i systemem muzycznym. Dźwięk instrumentu jest tym 

samym, czym głoska wytworzona przez aparat mowy. Nuta jest znakiem graficznym przedstawiającym 

dźwięk o określonych cechach. Podobnie jest z literą – ona również stanowi znak graficzny dźwięku, 

który aparat ludzki jest zdolny wytworzyć. Zdanie muzyczne, na które składa się seria dźwięków, jest 

tym samym, czym zdanie wyprodukowane przez instrument zwany aparatem mowy. W obu systemach 

istnieją intonacja, tempo, melodia, akcent i barwa. Oba systemy przekazują informację, oddziałują na 

wyobraźnię, pozwalają się wyrazić. Trzeba jednak zaznaczyć, że system językowy jest bardzo 

precyzyjny, czego nie możemy powiedzieć o systemie muzycznym, który jest w tym wypadku bardziej 

sugestywny niż precyzyjny. Różnica ta okazuje się bardzo przydatna do rozwijania kreatywności              

i wyobraźni, a więc do rozwijania inteligencji.  

Na podstawie wyników badań, jak również z własnych obserwacji możemy wysnuć wniosek, iż 

najczęściej spotykanym wśród dzieci w wieku przedszkolnym problemem natury logopedycznej jest 
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pionizacja języka - ściślej określając pozycja wertykalno-horyzontalna języka. Efektami tego zaburzenia 

są m.in. seplenienie międzyzębowe, seplenienie boczne, nieprawidłowa realizacja głoski /L/ oraz głoski 

/R/ lub jej zupełny brak. Punktem wyjścia na początkowym etapie zabaw logorytmicznych jest 

spółgłoska /T/. Jest to spółgłoska, która w swej normatywnej realizacji może służyć do nauki innych 

głosek poprzez pewną modyfikację. Należy zwrócić uwagę czy realizacja tej spółgłoski przebiega               

u dzieci prawidłowo, tzn. czy język znajduje się w przedniej części jamy ustnej u styku zębów i dziąseł.  

 

Doskonałą pomocą przy ćwiczeniach spółgłoski /T/ jest „tataizacja”, czyli stosowanie sylab 

rytmicznych TAA, TA, TI nadanych poszczególnym wartościom rytmicznym. Jest to metoda 

wprowadzona przez węgierskiego pedagoga muzycznego Zoltána Kodálya. Metoda Kodálya pozwala 

ćwiczyć spółgłoskę /T/ w sposób bardzo dokładny, łącząc przy tym trening takich obszarów, jak 

percepcja słuchowa czy poczucie rytmu. Ćwiczenia ruchowe są stałym elementem każdego scenariusza 

zajęć logorytmicznych. Z powodzeniem można wracać do wcześniejszych zabaw, stosować powtórki, 

modyfikacje, dodawać własne pomysły zgodne z ogólnym zamysłem zajęć. Cel zabaw zawsze jest ten 

sam – rozwój dzieci poprzez zabawę.  
 

https://www.facebook.com/Pan-od-logorytmiki-1084827241682875/


Ⓒ WWW.PANODLOGORYTMIKI.PL                         FACEBOOK/PANODLOGORYTMIKI  
 

 

ZRÓBMY WIELKIE KOŁO  

1. Zróbmy wielkie koło, 

Powitajmy się. 

   Wszyscy razem klaszczmy w dłonie 

i ukłońmy się. 

2. Teraz stańmy w parach, 

Powitajmy się. 

Najpierw ręką, potem nogą 

i ukłońmy się. 

3. Pora zrobić obrót 

i podskoki dwa. 

Kołysz się na boki, 

Klaśnij raz i dwa. 
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POWIEDZ PROSZĘ SWOJE IMIĘ  

Powiedz, proszę swoje imię, 

   Bądź przygotowany. 

Powiedz ładnie i wyraźnie, 

Stój wyprostowany.  
[dzieci, kolejno, mówią swoje imię]  

 

Powiedz, proszę, swoje imię, 

 Potem klaśnij w dłonie. 

Powiedz imię bardzo głośno, 

Tak jak mówią słonie.  
[dzieci, kolejno, mówią swoje imię]  

 

Powiedz, proszę, swoje imię, 

   Imię bez nazwiska. 

Powiedz imię cichym piskiem, 

 Tak jak mówi myszka.  
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WESOŁY AUTOBUS  

Wesoły autobus, koła kręcą się, 

Wesoły kierowca nie zostawi mnie.  

 

Brum, brum, brum, brum, koła kręcą się. 

Brum, brum, brum, brum, nie zostawi mnie.  

 

Wesoły autobus, jedzie tu i tam, 

Chłopak i dziewczyna, każdy miejsce ma. 

 

Brum, brum, brum, brum, jedzie tu i tam. 

Brum, brum, brum, brum, każdy miejsce ma.  
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JESIENNY RAP  

    

1. Coraz chłodniej jest na dworze – brrr brrr. 

Tylko kurtka tu pomoże - (odgłos zapinanej kurtki). 
No i ciemniej wieczorami – tak, tak (dzieci udają, że nic nie widzą). 

Trzeba chodzić z latarkami – pstryk, pstryk (udają, że idą z latarkami).  

 

Ref. Rap, rap, rap, jesienny rap. 

Wyłącz telewizor w domu i się wymknij po kryjomu. 

Rap, rap, rap, jesienny rap. 

Otwórz buzię, śpiewaj z nami 

iiiiiiiiiiiii ruszaj nogami.  

    

2. Pyszne jabłka z drzew spadają – buum, buum (pokazują rękami 

spadanie jabłka). 

Szybko dzieci je zjadają – chrum, chrum (zjadanie jabłek). 

Pełne kosze, pełne wory – taaak taaak (pokazują pełne kosze). 

Wszystko zjedzą głodomory-mniam, mniam (dzieci pokazują duże 
brzuchy).  

3. Pora kończyć mili moi – uuu, uuu (dzieci się smucą). 

Pewnie już was głowa boli – ała, ała(łapią się za głowy). 

Lecz śpiewajcie ze mną czasem – co? co? (pytają) 

Rap jesienny, wszyscy razem! -yeee, yeee (podskakują wszyscy). 
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„Ruszaj się!”  
Dzielimy dzieci na dwie drużyny. Pierwsza drużyna może się ruszać tylko wtedy, kiedy zagra 

tamburyno. Druga drużyna rusza się tylko wtedy, kiedy zagra marakas. Kiedy zagrają oba instrumenty, 

ruszają się obie drużyny. Ruch powinien być zgodny z tempem gry na danym instrumencie.  

„Do przedszkola”  
Zabawa składa się z trzech części odzwierciedlonych w muzyce:  
1. Sen – dzieci kładą się na podłodze i zasypiają.  
2. Pobudka:  

przeciąganie się – dzieci wyciągają ręce w różne strony (cztery razy) i za każdym razem głośno mówią 

„A”;  

zjadanie śniadania – dzieci naśladują wkładanie dużej bułki do buzi (cztery razy) i mówią „MNIAM”; 

mycie ząbków – dzieci naśladują ruch szczoteczki do zębów (cztery razy) i mówią „SZU”;  

mycie się – dzieci mogą wybrać, którą część ciała będą myć i myją ją cztery razy, każdorazowo mówiąc 

co myją, np. „BUZIA, BUZIA, BUZIA, BUZIA”;  

ubieranie się – dzieci naśladują zakładanie czterech elementów ubioru, np. czapki, lewego rękawa, 

prawego rękawa, zapinają zamek kurtki, mówiąc „BZZZZZ”;  

buziak dla mamy (cmoknięcie), taty (cmoknięcie), siostry, brata, babci... – dzieci mogą wymieniać, 

dopóki pozwoli im muzyka.  

3. Marsz do przedszkola/szkoły – dzieci rozpoczynają rytmiczny marsz. Kiedy zatrzymamy muzykę 

mówimy: „STOP, DZIURA W CHODNIKU, DZIECI… (uderzamy jeden raz w tamburyno) HOP”.                    

W odpowiedzi dzieci skaczą przez dziurę.  

„Złap mnie, jeśli potrafisz”   
Dzieci stają w parach (korzystamy z poznanego wcześniej sygnału muzycznego). Jedna osoba 

otrzymuje piłeczkę pingpongową. Druga osoba otrzymuje plastikowy kubeczek. Dzieci kładą się na 

podłodze w pewnej odległości od siebie. Prowadzący zajęcia zaczyna cicho grać na bębenku rytmiczne 

ósemki. Kiedy jeden z dźwięków będzie bardzo głośny, jest to sygnał, aby dziecko dmuchnęło                    

w piłeczkę z całych sił. Drugie dziecko ma za zadanie nałożyć kubeczek na turlającą się piłeczkę.  
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„Deszczyk pada”   
Uczymy dzieci krótkiej piosenki o deszczyku. Zwracamy uwagę na poprawną realizację spółgłoski [T] 

(za górnymi zębami). Piosenkę powtarzamy cztery razy w coraz szybszym tempie.  

 

Deszczyk pada, deszczyk leje, 

Deszczyk pada cały dzień.  

TA, TA, TA, TA,  

TA, TA, TA, TA, 

 TA, TA, TA, TA,  

TA  

„Liście”  

Prezentujemy dzieciom nuty oraz ich odpowiedniki sylabowe. Następnie połowa grupy otrzymuje 

liście. Na każdym liściu jest napisany jeden odpowiednik sylabowy nuty: półnuta – TAA, ćwierćnuta – 

TA, ósemka – TI. Druga połowa grupy otrzymuje emblematy nut. Kiedy zacznie grać muzyka (Symfonia 

nr 40 W.A. Mozarta), wszyscy rozpoczynają marsz po sali. Kiedy muzyka ucichnie, dzieci dobierają się 

tak, aby napis na liściu odpowiadał nutce. Na koniec wybrane dzieci nazywają sylaby widniejące na 

liściu. Sprawdzamy przy tym, czy język podczas artykulacji [T] jest w prawidłowym miejscu.  

„Las”   
Wybieramy trzy osoby, które w zabawie będą drzewami. Każde drzewo trzyma jedną ilustrację nuty. 

Pozostałym dzieciom rozdajemy sylaby. Kiedy zabrzmi muzyka, dzieci rozpoczynają marsz przez las.            

Za każdym razem, kiedy prowadzący zagra jeden głośny dźwięk na bębenku, należy wymienić się swoją 

sylabą z najbliższą osobą. W tym czasie drzewa kołyszą się zgodnie z charakterem muzyki. Kiedy 

muzyka przestanie grać, dzieci doczepiają swoje sylaby do odpowiedniego drzewa. Wraz                                   

z pojawieniem się muzyki dzieci maszerują, ale bez sylab. Jest to czas dla drzew, które muszą „zrzucić” 

z siebie doczepione sylaby. Zabawę powtarzamy od początku.  

 

„Jesienny rap”   
Prezentujemy dzieciom pierwszą zwrotkę piosenki Jesienny rap dwukrotnie. Następnie kładziemy na 

podłodze obrazki ilustrujące treść piosenki i prosimy o ułożenie ich zgodnie 
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z kolejnością pojawiania się w piosence. Po wykonanym zadaniu zapraszamy do wspólnego śpiewania.  

 

„Jesienne memo”   
Wybieramy dwóch zawodników i ustawiamy ich w dwóch przeciwległych częściach sali. Pozostałym 

dzieciom rozdajemy obrazki z ilustracjami treści piosenki „Jesienny rap”. UWAGA: każdy obrazek musi 

być w dwóch kopiach. Dzieci stają w rozsypce, trzymając zakryty obrazek. Kiedy włączymy muzykę, 

zawodnicy podchodzą do obrazka i go oglądają. Następnie szukają drugiej osoby z takim samym 

obrazkiem. Kiedy znajdą parę obrazków, muszą zaprowadzić osoby je trzymające do swojej części sali. 

W czasie zabawy podkładem muzycznym jest piosenka „Jesienny rap”. 

 

„Hula wiatr w lesie” –  

Dzieci stają w rozsypce. Wybrana osoba będzie wietrzykiem, który z głośnym szumem (mówiąc długą 

głoskę [SZ]) będzie biegać między drzewami. Pozostałe osoby mają zamknięte oczy i przysłuchują się 

wietrzykowi. Kiedy prowadzący da znak, wietrzyk zatrzymuje się i przestaje szumieć. Pozostałe dzieci, 

nie otwierając oczu, wskazują palcem miejsce, w którym po raz ostatni s łyszały szum wiatru. Dla 

utrudnienia zabawy możemy włączyć cichy podkład muzyczny delikatnie zagłuszający szum wiatru.  
 

„Robot”  
U naszego dziadka na strychu jest robot, a więc łączymy dzieci w pary. Jedno dziecko będzie robotem, 

drugie dziadkiem. Robot może chodzić wyłącznie prosto. Pod żadnym pozorem nie może zmienić 

kierunku marszu. Zadaniem dziadka jest kierowanie robotem w taki sposób, aby nie zderzył się              

z innymi robotami.  
 

„Wielkie sprzątanie”  
Po włączeniu muzyki wszystkie dzieci naśladują marsz z ciężkim wiadrem pełnym wody. Gdy pojawią 

się wysokie dźwięki pianina, wykonują ruchy imitujące mycie okna. Jeżeli pojawią się dźwięki pianina  

w rejestrze niskim, wtedy naśladują ruch oznaczający mycie podłogi.  
 

 

LINK DO PLIKÓW MUZYCZNYCH  
http://bit.ly/2019torun 
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