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Bajka logopedyczna 

 

Ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych nie muszą być 

nudną i ciężką pracą. Opowiedz swojemu dziecku jedną z bajeczek i poćwiczcie 

wspólnie. 

„Krasnoludek w buzi” 

 – (krasnoludek w buzi lub postać z ulubionej kreskówki Twojego dziecka)  

 

Pewnego dnia krasnoludek, który mieszka u każdego w buzi robił wielkie 

porządki. Najpierw umył dokładnie ściany (przesuwanie języka w stronę 

policzków i dokładne ich „umycie”), potem umył sufit (przesuwanie języka od 

zębów górnych do podniebienia); ponieważ i podłoga była brudna umył ją 

dokładnie (opuszczany jak najniżej język, myjemy dolne dziąsła); Umył także 

okna, najpierw ich stronę zewnętrzną, a potem od środka (przesuwanie języka 

po zewnętrznej stronie zębów, a potem po wewnętrznej); potem umył schody 

(wysuwanie języka na brodę); następnie umył komin (dotykanie językiem do 

nosa); Kiedy krasnoludek spojrzał przez okno spostrzegł przechodzącą sąsiadkę 

i pomachał do niej (przesuwanie języka z jednego kącika ust do drugiego, usta 

przy tym ćwiczeniu powinny być szeroko otwarte); W ten sposób dom został 

pięknie wysprzątany. Krasnoludek uśmiechnął się do Ciebie  
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Historyjki obrazkowe 

Poniżej znajdują się dwie 3-elementowe historyjki obrazkowe. Zadanie można wykonać 

na dwa sposoby: poprzez pocięcie poszczególnych obrazków i ułożenie z nich historyjki 

lub też wpisanie w puste pola na każdym z obrazków cyfry zgodnej z kolejnością. 

Następnie dziecko opowiada, co się w danej historyjce po kolei działo: co było na samym 

początku, co później i jak skończyła się ta historia. 

Pytania pomocnicze: 

   Co robi dziewczynka? Skąd zabiera przybory? Gdzie po nie sięga? Czy robi to z łatwością? Czy 

potrafisz nazwać wszystkie przedmioty, które zabrała? Jak myślisz, co będzie nimi robić? 

  Co robi dziewczynka? Jaką potrawę przyrządza i w jaki sposób? Czego używa? W którym 

pomieszczeniu w domu zazwyczaj przygotowuje się jedzenie? Jak myślisz, czy jest zadowolona z 

przygotowanej potrawy? 

 

 


