
DZIEŃ DOBRY 

Mam nadzieję, że nie zapominacie o ćwiczeniach.
Wystarczy poświęcić na nie 5 - 10 minut dziennie.

Na początek:



Bajka logopedyczna POSZUKIWANIE WIOSNY

Nadeszła  wiosna.  Za  oknem  słychać  było  śpiew  ptaków  (naśladujemy  głosy
ptaków). Pan Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na
koniku (kląskamy, uderzając szerokim językiem o podniebienie). Rozglądał się w
prawo i  w lewo, spoglądał w górę i w dół (przesuwamy język z jednego końca ust
do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim nosa i brody). Na łące
zobaczył  bociany  (wymawiamy  kle,  kle).  Zatrzymał  się  na  leśnej  polanie
(wymawiamy prr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizujemy wargi ruchem
okrężnym).  Świeciło  słońce,  wiał  delikatny  wiatr  (wykonujemy  krótki  wdech
nosem, chwilę zatrzymujemy powietrze i długo wydychamy ustami). Było ciepło
i  przyjemnie (uśmiechamy się, rozchylając wargi).  Na skraju  polany zakwitły
wiosenne kwiaty zawilce i sasanki. Pachniało wiosną (wdychamy powietrze nosem,
wydychamy  ustami).  Pan  Języczek  pochylił  się  i  powąchał  kwiaty  i  kichnął
(kichamy i wymawiamy „apsik”). W tym momencie zauważył przeciskającego się
przez zarośla zaspanego jeża (ziewamy; przeciskamy język przez zaciśnięte
zęby).  Zrobiło się późno. Pan Języczek wsiadł  na konia i  pogalopował  do domu
(kląskamy, uderzając szerokim językiem o podniebienie).



Zabawa oddechowa Wiosna!
Wydrukuj obrazek lub narysuj podobny, wytnij kwiaty i ułóż je przy pomocy

słomki do napojów na łące – zasysaj powietrze przez słomkę.



https://www.facebook.com/Arantepl/photos/a.488442318027803/1372832369588789/?type=3&eid=ARAk5BMpulPB9eZh-rt_e636h4W9sB2cPSHeyMh8ocOVK_IDJ78G1wT6mESzIN5XdBFQIynwPDxockd_&ifg=1


UTRWALAMY WYMOWĘ GŁOSKI „K”

Źródło: https://slideplayer.pl/

https://slideplayer.pl/


GDZIE MOJE JAJKO?

Kartę można pobrać i wydrukować:
https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/gdzie-moje-jajko/

a następnie wykorzystać na różne sposoby:
1. utrwalanie wywołanej głoski - powtarzanie sylab;

2. czytanie sylab;
3. stymulacja wzrokowa - wskazywanie takiej samej sylaby;
4. usprawnianie manualne - wycięcie wszystkich elementów;

5. zliczenie, która kura ma więcej “swoich” jaj! 
Jaja można włożyć do samodzielnie narysowanego kurnika… 

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/gdzie-moje-jajko/


UTRWALAMY WYMOWĘ GŁOSKI „S”

Zabawa „Pożeracz słów” 
Na małych karteczkach przygotujcie słowa lub rysunki z głoskami syczącymi.
„Pożeracza słów” wydrukujcie lub narysujcie sami, pokolorujcie, wytnijcie i
naklejcie na pudełko po chusteczkach higienicznych Nakarmcie głodnego

potworka, wyraźnie powtarzając słowa i wyrażenia:
 sukienka, samochód, sum, samolot, suwak, sala, sól, sanki, syn, sałata, sok, ,,

sopel, skakanka, sowa, smok;
 seledynowa suknia, słodki serek, sklepowa kasa, deska do prasowania, salon

samochodowy, samotny słowik, niebieski rysunek, kapusta na bigos, senna
sowa, sportowe spodnie, wysłany list, wesoły piesek, słona sałatka, smutny

suseł, bosa stopa, niebieski długopis.



UTRWALAMY WYMOWĘ GŁOSEK SZEREGU SZUMIĄCEGO
„SZ – Ż/RZ- CZ  DŻ”

Wiadomości w butelkach

Pobierz, wydrukuj i wykorzystaj:
https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/szereg-szumiacy-w-butelkach/

1. Morze wyrzuciło butelkę z wiadomością. Odczytaj ją lub powtórz za dorosłym,
głośno i wyraźnie!

2. Stwórz ilustrację do wiadomości!
3. Ułóż zdanie, wykorzystując słowo zamknięte w butelce.

4. Załóż gumki recepturki na wydrukowane i podklejone na kartoniku obrazki.
Wykorzystaj wędkę (wystarczy zagięty spinacz i kawałek sznurka), dziecko –
ćwicząc koncentrację i precyzję ruchu – łowi butelki i powtarza lub odczytuje

wyrazy.

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/szereg-szumiacy-w-butelkach/


UTRWALAMY WYMOWĘ GŁOSKI „L” 

https://pl-pl.facebook.com/GADUterapia/photos/
a.1033015866743866/3955668321145258/?type=3&theater

https://pl-pl.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/3955668321145258/?type=3&theater
https://pl-pl.facebook.com/GADUterapia/photos/a.1033015866743866/3955668321145258/?type=3&theater


GŁOSKA „R”

Ćwiczenia przygotowujące
https://www.youtube.com/watch?v=D8A3r9kAJ_A

Utrwalanie wymowy – Gra planszowa

https://www.youtube.com/watch?v=D8A3r9kAJ_A


Na koniec jeszcze kilka przydatnych informacji dla rodziców:

JAK ZACHĘCAĆ DZIECKO DO MÓWIENIA?

TAK!
- Otaczajcie dziecko mową – mów, co aktualnie robisz, nazywaj rzeczy, zjawiska,

którymi aktualnie dziecko jest zainteresowane. Uważaj tylko, aby nie „utopić”
dziecka w tej kąpieli słownej!

- Oglądajcie z dzieckiem książeczki, opowiadaj dziecku, co dzieje się na obrazku,
naśladuj różne odgłosy – to na pewno zaciekawi maluszka!

- Swoje wypowiedzi wspierajcie gestami, mimiką, modulujcie głos. Używajcie
prostych zdań.

- Odpowiadajcie na wokalizacje dziecka, zadawajcie mu pytania, jeśli samo nie
odpowiada, Wy odpowiadajcie 

- Dajcie dziecku czas! Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie. 
(Istnieją jednak pewne ramy dotyczące rozwoju mowy. W przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z logopedą. Logopeda zajmuje się dzieckiem w każdym

wieku.)
- Bawcie się z dzieckiem! Zabawa to najlepsza forma nauki. Ćwiczcie rączki,

paluszki, śpiewajcie, nazywajcie części ciała.

NIE!
- Nie mówcie ciągle: No powiedz!

- Telewizor, tablet,komputer, grające zabawki – zdecydowanie bardziej
wartościowy jest czas spędzany na zabawie z rodzicem.

- Nie zmuszajcie dziecka do zabawy, jeśli widzicie, że nie jest nią
zainteresowane. 

- Nie zadawajcie zbyt wielu pytań,nie „zalewajcie” dziecka mową. To może być
męczące!

http://facebook.com/GADUterapia/

http://facebook.com/GADUterapia/


Pozdrawiam serdecznie 
Do zobaczenia za tydzień w przedszkolu 

Renata Koźlik
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