
Zabawy językowe dla przedszkolaków  

na świeżym powietrzu 

 

Słońce bawi się z nami- zabawa słuchowa 

Cele:  

 rozwijanie słuchu fonemowego, 

 wyodrębnianie określonych wyrazów z potoku mowy, 

 doskonalenie reakcji ruchowej na określony sygnał słowny. 

Pomoce: zerwane kwiatki mleczu (żółte słoneczka) 

Opis zabawy: 

Dziecko trzyma kwiatek. Wspólnie z dorosłym ustalają, przy jakiej kategorii 

będą podnosić kwiatki. Następnie dorosły wymienia różne słowa. Zadaniem 

dziecka jest uważne słuchanie i podnoszenie do góry kwiatków tylko wtedy, 

kiedy usłyszą wśród wypowiadanych słów np. nazwę zwierzęcia. 

Przykładowe kategorie: jedzenie, pojazdy, rośliny, sprzęty domowe, rzeczy 

związane z przedszkolem itp. 

 

Dmuchawce- zabawa oddechowa 

Cele:  

 nabieranie powietrza nosem, wydychanie ustami, 

 wydłużanie faz oddychania. 

Pomoce: Dmuchawce (mlecze) 

Opis zabawy: 

Dziecko dmucha na mlecze tak długo, aż spadnie ostatnie nasionko. 

Strumienie powietrza powinny być długie. Bawmy się na podwórku,  

w ogrodzie, na łące. 

 

 



Kogo mama woła z podwórka?- zabawa artykulacyjna, 

oddechowa, fonacyjna 

Cele: 

 ukazanie możliwości związanych z modulacją głosu, 

 łączenie ćwiczeń oddechowych z wytwarzaniem dźwięku. 

Opis zabawy: 

Zabawa na podwórku. Dziecko wywołuje swoje imię tak, jak mama woła je  

z podwórka w sytuacji, gdy jest blisko, nieco dalej i daleko. 

 

 

O mamma mia! -zabawa fonacyjna, oddechowa, 

artykulacyjna 

Cele: 

 rozpoczynanie mówienia wraz z oddechem, 

 zniesienie napięcia mięśni gardła i krtani. 

Opis zabawy: 

W rodzinnym gronie wszyscy stoją w rzędzie i wypowiadają: O mamma mia! 

W następujący sposób: 

 raz wolno, a raz szybko, 

 sylabami z przedłużeniem samogłosek, 

 jedną sylabę cicho, a drugą głośno, 

 najpierw wolno, potem coraz szybciej. 

 

 

 

 

 



Długie sylaby- zabawa fonacyjna, oddechowa, artykulacyjna 

Cele : 

 prawidłowe otwieranie ust podczas artykulacji, 

 stosowanie odpowiedniego oddechu i tempa wypowiedzi, 

 wydłużanie sylab kończących się samogłoską. 

Opis zabawy: 

Zabawa polega na długim wypowiadaniu samogłosek w sylabach. Można do 

tego wykorzystać popularne powiedzenia lub wierszyki. np. Siaaaałaaaa 

baaaabaaa maaak, nieeee wieeeedziaaaałaaaa jaaaak. Dziecko może 

stworzyć własną mowę. Dorosły może zadawać pytania, a dziecko 

odpowiada. 

 

 

Ptasie rozmowy, zabawa artykulacyjna, oddechowa  

Będąc na dworze posłuchajcie odgłosów ptaków i spróbujcie naśladować ich 

dźwieki. Inspiracją może być wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio” 

 

 

Pudełka szmerowe- zabawa słuchowa 

Cele: 

 rozwijanie percepcji słuchowej 

 różnicowanie dźwięków. 

Pomoce: kilka rodzajów materiałów sypkich, opakowania po jogurtach. 

Opis zabawy: 

Zabawa polega na rozpoznawaniu różnych sypkich materiałów zamkniętych 

w opakowaniach. Najlepiej, żeby dzieci wykonały samodzielnie te pudełka 

szmerowe. Jeśli przygotujemy pary takich samych pudełek, możemy grać  

w Memo dźwiękowe. 


