
Profilaktyka logopedyczna
Propozycje zabaw i ćwiczeń na tydzień 11-15 maja 2020

Bajka artykulacyjna „Języczek w deszczowej krainie”

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

   Pan Języczek znowu chciał wyjść na spacer.

 Wyjrzał przez okno i rozejrzał się.

 (wysuwamy język i kiwamy nim od jednego do drugiego kącika ust).

Zobaczył, że pada deszcz.

 (dotykamy językiem różnych punktów na podniebieniu). 

Założył kalosze, kurtkę przeciwdeszczową z kapturem, zabrał parasol.

„Teraz z pewnością nie zmoknę” – pomyślał. I pobiegł na spacer. 

(kląskamy językiem kilka razy).

 Kropelki wody uderzały w parasol 

(poruszamy językiem kilka razy do góry i do dołu – od górnego do dolnego

wałka dziąsłowego).

Pan Języczek spacerował w deszczu i od czasu do czasu spoglądał w górę,

żeby popatrzyć na chmury. 

(Rysujemy chmurkę językiem na podniebieniu ). 

Deszcz  w końcu przestał padać, a na niebie pojawiła się tęcza.

(oblizujemy językiem dolną wargę).

Zabawy oddechowe - dla wszystkich dzieci

W tym tygodniu proponuję deszczowe zabawy oddechowe:
Wycinamy z niebieskiej krepiny lub bibułki małe kropelki deszczu i 
rozkładamy je na stole (młodsze dzieci mogą je porozrywać palcami na małe
kawałki).
Bierzemy kubeczek i słomkę i za pomocą słomki przenosimy kropelki do 
kubka. Możemy to zrobić  w formie konkursu: kto przełoży więcej i szybciej 
do swojego kubeczka.



Bardzo podobną zabawę można obejrzeć na tym filmie na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=VyREu-_tYHY

Deszczowa zabawa rozwijająca słownictwo

Z młodszymi dziećmi
Przypominamy sobie wyrazy dźwiękonaśladowcze, za pomocą których naśladujemy 
deszcz:

kap, kap, kap – stukamy palcami w podłogę

plum, plum, plum - klaszczemy

chlup, chlup, chlup – tupiemy nogami mocno w podłogę

plask, plask, plask - uderzamy rękami w kolana

Dla starszych dzieci

Wzbogacamy  zasób rzeczowników i czasowników :

Zazwyczaj mówimy, że deszcz po prostu pada.

Zastanów się, jak jeszcze możesz powiedzieć.

Niewielki deszcz to… (deszczyk – kropi i kapie).

Uporczywy deszczyk to… (kapuśniaczek, mżawka, plucha – dżdży, mży i 
siąpi).

Duży deszcz, który leje, to… (ulewa!)

Deszcz ogromny to… (nawałnica!)

Deszcz z piorunami to… (burza).

Dla chętnych
Poproś rodzica o przeczytanie wierszyka a następnie powtórz powoli i 
starannie.

Dorota Gellner „DESZCZ” 

Deszcz otworzył pod chmurami
mokrą skrzynkę ze skarbami.
I już lecą na dół z góry
mokrych skarbów całe fury:

deszczowe kokardy, deszczowe balony
spadają na dachy, na złote balkony.
Siadają na wieżach, lądują w kominach
a my się cieszymy, że padać zaczyna!

https://www.youtube.com/watch?v=VyREu-_tYHY


Dla starszych dzieci gra online: memo logopedyczne z głoską sz.
Mów głośno co widzisz na obrazkach. Znajdź pary:
https://learningapps.org/display?v=p29tf73q217

Justyna Bilińska
Logopeda

https://learningapps.org/display?v=p29tf73q217

