
Profilaktyka logopedyczna
Propozycje zabaw i ćwiczeń na tydzień  27-30 kwietnia

Bajka „Języczek-Podróżniczek rusza na daleką wyprawę”

Rodzic czyta bajkę i wykonuje razem z dzieckiem ćwiczenia przed lustrem. 
Dzięki bajkom logopedycznym usprawniamy z dzieckiem język, wargi, 
policzki i żuchwę.

Języczek podróżniczek rusza w drogę

Idzie ulicą, stawia duże kroki  

(szeroki uśmiech, a następnie wolno kląskamy językiem z lekko otwartą

buzią)

Języczek szybko się zmęczył, więc dalej jedzie rowerem

(rysujemy dwa koła językiem na suficie w buzi)

Języczek jest już daleko od domu, teraz wsiada do samochodu - będzie

jechał dużo szybciej

(naśladujemy odgłos silnika parskając rozluźnionymi wargami)

O! - myśli Języczek - dalej pojadę pojazdem, który jedzie po szynach.

Już słyszę: czu, czu, czu, czu!

(zęby razem i na przemian robimy szeroki uśmiech, a następnie wargi w

„okienko”)

Kiedy Języczek wysiadł z pociągu, zobaczył przed sobą ogromne morze.

Fale szumiały: szy, szy, szy, szy. „Przepłynę morze statkiem, który

pokona wszystkie fale!”

(buzia otwarta, język skacze od górnych do dolnych zębów)

Języczek długo płynął po morzu, patrząc na fale i na niebo. Pomyślał:

„Jak przyjemnie byłoby zobaczyć z bliska chmury! Już wiem, dalej

polecę samolotem” Ży, ży , ży - słyszymy silniki samolotu. Zaraz

będziemy wysoko.

(Buzia otwarta, język rysuje na podniebieniu w buzi chmurki)

Języczek-Podróżniczek kończy swoją daleką wyprawę. Jest z niej bardzo

zadowolony



(szeroki uśmiech - raz taki, że widać zęby, a raz ich nie widać, wargi razem)

Siada na trawie i spokojnie oddycha

(wdech nosem, wydech ustami - dwa razy)

„Na koniec wyprawy zjem pyszne lody!”

(wysuwamy i chowamy otwarty język z buzi, a następnie ruchem okrężnym

oblizujemy zęby)

Artykulacyjna zabawa Języczka-Podróżniczka

Dla młodszych dzieci

Jedzie pociąg z daleka

Przypomnij sobie piosenkę i spróbuj ją zaśpiewać:

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

Jedzie pociąg z daleka

Na nikogo nie czeka

Konduktorze łaskawy

Zabierz nas do Warszawy

Konduktorze łaskawy

Zabierz nas do Warszawy

A teraz spróbuj całą piosenkę zaśpiewać z otwartą buzią tylko z sylabami: 

la-la-la, lo-lo-lo, le-le-le

Pamiętaj żeby buzia była cały czas otwarta, a język podskakiwał do góry!

Podróżnicze zabawy oddechowe

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że prawidłowy oddech to wdech nosem, a wydech 

ustami. Podczas wydychania powietrza usta powinny być lekko ściągnięte, a 

policzki płaskie – nie tłoczymy w nie powietrza.

Puszczanie papierowych łódek.

Przygotujcie papierowe łódeczki, na przykład według instrukcji na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0

Łódeczki powinny być niewielkich rozmiarów.

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0


Po wykonaniu puszczamy je na wodzie, na przykład nalanej do sporego 

garnka lub miednicy. Organizujemy wyścigi łódek dmuchając na nie przez 

słomki. Wyścigi można też zorganizować na stole, biurku lub blacie 

kuchennym.

Gra online z samolotem dla starszych dzieci

Latając samolotem utrwalamy głoskę s.

Pamiętaj gdy wymawiasz głoskę s - zęby razem, język za dolnymi zębami, 

buzia uśmiechnięta. Zacznij od rozgrzewki sylabowej: sa, so, se, su, sy.

Powtórz wszystkie wyrazy z gry. Powodzenia!

Gra jest dostępna pod linkiem:

https://wordwall.net/play/1735/891/579
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