
Szanowni Rodzice,
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostały zawieszone w przedszkolu
na dwa tygodnie, w związku z tym zapraszam do zaglądania do tego
„kącika” i korzystania z zamieszczanych materiałów w indywidualnej

pracy z dzieckiem w domu.

Zabawy usprawniające rękę
https://www.youtube.com/watch?v=qxQ8n9OpDj0

https://www.youtube.com/watch?v=qxQ8n9OpDj0


WIELKANOCNE ZABAWY LOGOPEDYCZNE

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

Bajka logopedyczna 
Wielkanoc u języczka

(zaczerpnięte z WSiP, Plac zabaw  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny cz. 3.)

Gdy rodzic czyta bajeczkę - dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające narządy
mowy.

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia
upiec ciasto.  Najpierw do miski  (dzieci  robią z języka „miskę” –  przód i  boki
języka unoszą tak,  by na środku powstało  wgłębienie)  wsypuje  mąkę i  cukier,
dodaje masło (wysuwają język z buzi, a potem go chowają, przesuwając po górnej
wardze,  górnych  zębach  i  podniebieniu).  Następnie  rozbija  jaja  (otwierają
szeroko  buzie,  kilkakrotnie  uderzają  czubkiem  języka  w  jedno  miejsce  
na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obracają językiem w buzi w prawo 
i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie je ozdabia –
polewa czekoladą (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył  
i  w  bok),  obsypuje  rodzynkami  i  orzechami  (dotykają  językiem każdego zęba
najpierw na górze, a potem na dole). Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi
warzywa (wysuwają język z buzi i szybko nim poruszają w kierunku nosa i brody),
dodaje majonez, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizują wargi
ruchem okrężnym).  Następnie  pan  Języczek  maluje  jaja  –  powoli  wkłada  je  
do kubeczków z barwnikami (przesuwają język po górnej wardze, górnych zębach
i podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychają
powietrze  nosem,  wydychają  buzią).  Potem  rysuje  na  jajach  wzorki  –  kropki
(dotykają  językiem  różnych  miejsc  na  podniebieniu)  i  kółka  (oblizują  wargi
ruchem  okrężnym).  Zaplata  jeszcze  koszyczek  wielkanocny  (kilkakrotnie
dotykają językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika
ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechają
się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już świętować.



Zabawy oddechowe

Wielkanocny zajączek
Prosta zabawka oddechowa w wielkanocnej tematyce – zajączek z gumowej

rękawiczki. Do jej przygotowania potrzebujecie tylko rękawiczki,
papierowego kubeczka, słomki i gumki recepturki – zajączek powstał bez

użycia kleju
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/wielkanocny-

zajaczek-zabawka-oddechowa/
https://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w 

Pisanka

 przenieś kropki wycięte z kolorowego papieru za pomocą słomki, 
 nanieś plamkę wodnistej farby i rozdmuchaj przez słomkę, 
 zasyp kartkę kolorowym ryżem - szukaj kropek dmuchając przez słomkę.

https://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/wielkanocny-zajaczek-zabawka-oddechowa/
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/wielkanocny-zajaczek-zabawka-oddechowa/


Terapia ręki - ćwiczenia paluszków

 pokoloruj kropki kredkami, 
 pomaluj kropki farbami, 
 wylep plasteliną, modeliną, lep, formuj, rozcieraj - ćwicz małe paluszki 
 zasyp kartkę kolorowym ryżem - szukaj kropek zamiatając pędzelkiem. 



DLA PRZYPOMNIENIA - ABY POPRAWNIE WYMAWIAĆ GŁOSKI,  DOBRZE
WIEDZIEĆ, CO SIĘ DZIEJE W BUZI?

https://slideplayer.pl/slide/809271/
https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/głoska

Głoski [w], [f] 
 wargi się rozchylają,

 dolna warga zbliża się do dolnych zębów,
 język leży swobodnie w jamie ustnej.

Głoski [t], [d]
wargi lekko się rozchylają, podobnie jak przy swobodnym oddychaniu,

język jest płaski,
 czubek języka dotyka wewnętrznej powierzchni górnych zębów.

 Głoski [k], [g] 
 usta się rozchylają, lekko wysuwają do przodu,

 zęby są od siebie oddalone,
 tył języka unosi się do góry tworząc „koci grzbiet”.

Głoski [ś], [ź], [ć], [dź]
 wargi lekko wysuwają się do przodu, 

 zęby przybliżają się, 
 środek języka unosi się;

Głoski syczące – [s], [z],[c], [dz]
 buzia uśmiecha się szeroko,
 ząbki zbliżają się do siebie,

 czubku języka dotyka dolnych siekaczach.

Głoski szumiące – [sz], [ż], [cz], [dż]
 czubek języka podnosi się i zbliża prawie dotykając wałka dziąsłowego,

 ząbki są złączone (ale nie zaciśnięte),
 usta układają się w ryjek.

Głoska [l]
 czubek języka unieś do dziąseł za górnymi zębami.

Głoska [r]
 usta lekko się otwierają,

 czubek języka znajduje się u góry i mocno drga,
 boki języka lekko dotykają górnych zębów.

https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/g%C5%82oska
https://slideplayer.pl/slide/809271/


ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE 
POPRAWNĄ WYMOWĘ GŁOSEK

 POWTARZANIE SYLAB Z ĆWICZONĄ GŁOSKĄ 
NA POCZĄTKU, W ŚRODKU, NA KOŃCU.



 UTRWALANIE GŁOSKI W WYRAZACH

Gra dla dwóch graczy. Każdy ma swoją kartę w wersji wydrukowanej. Każdy gracz
wybiera jedno jajko i zaznacza je w górnej linii (mniejsze jajka).

Następnie pierwszy gracz opisuje wyraz zawarty w jajku tworząc zagadkę np.
jest to zwierzę, które mieszka na wsi. Zadaniem przeciwnika jest odgadnięcie i
odpowiedzenie całym zdaniem "W jajku jest... ". Po odgadnięciu zagadki gracz

zaznacza duże jajko w koło lub znakiem "+".

Wygrywa osoba, która odpowie na więcej zagadek.





https://www.facebook.com/pg/gabinetLOGOhelp/posts/

https://www.facebook.com/pg/gabinetLOGOhelp/posts/




Życzę miłej zabawy 

  Życzę również
zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

Renata Koźlik
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