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1. Ćwiczenia oddechowe: dmuchamy na piłeczki, piórka, wstążeczki…
2. Ćwiczenia artykulacyjne – „Języczek wędrowniczek”
Dziecko ma przed sobą lusterko. Opowiadamy historyjkę (bajeczkę) i pokazujemy ruchy
języka – a dziecko naśladuje nas.
Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem –
naśladowanie konia). Na łące zatrzymał konia (prr- prukanie ustami). Następnie rozejrzał się
dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i dolną). Potem wszedł do lasu (język
chowamy w głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy po podniebieniu w
stronę jamy gardłowej) i wszerz (przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). A
wtedy przedarł się przez gęstwinę krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte
zęby). Zauważył, że zrobiło się ciemno. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w
dół (język przesuwamy z jednego końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy
nim nosa i brody – ćwiczenie powtórzyć kilka razy). Wsiadł na konia i pojechał do domu
(klaskanie językiem).

3. Ćwiczenie równowagi. Na linii krętej ułożonej na dywanie ze sznurka, linki czy
włóczki dzieci mogą naśladować akrobatów i poruszać się krokiem mierniczym
"stopka za stopką". Linka może też udawać most nad rzeką pełną krokodyli.
4. „Wyliczanka "
Tu są oczy do patrzenia, (przykładamy ręce do oczu jakbyśmy robili lornetkę)
A tu uszy do słuchania, ( przykładamy dłonie do uszu jakbyśmy nasłuchiwali)
Tu mam buzię do mówienia, (wskazujemy buzię)
A tu nosek do wąchania. A psik! (Pokazujemy nosek i wciągamy mocno powietrze
jakbyśmy wąchali kwiatek)
5. Kółko małe, kółko duże
Kółko małe, kółko duże,
Rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło
Ręce w dole, ręce w górze,
Ręce w dół i w górę
Najpierw w prawo, potem w lewo,
Przechylamy w prawo i lewo
Tak się buja w lesie drzewo.
Bujamy na boki.

6. Czas na poćwiczenie paluszków!
Twoim zadaniem będzie znalezienie w domu gazety, wycinanek, krepiny lub
plasteliny i wyklejenie kwiatka. Powodzenia!
Proszę zrobić zdjęcie i przesłać (najprościej przez Messengera).

 Czekam z niecierpliwością.
Kto przyśle najpiękniejszy kwiatek dla Pani od logopedii? 

