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1. Gimnastyka buzi i języka- ,,Poznajemy zwierzęta’’

Czego potrzebujemy?

-figurki/obrazki zwierząt: kota, świnki, konia i krowy;

Przebieg zabawy:

Informujemy dziecko, że dojechaliśmy na wieś i zaraz spotkamy zwierzęta. Demonstrujemy dziecku
figurki/obrazki zwierząt pozwalając, aby się z nimi zapoznało i krótko charakteryzujemy zwierzęta:

Kotek łapie myszy i lubi mleczko.

Krowa daje mleko.

Koń pracuje w polu.

Świnia mieszka w chlewiku i wszystko lubi jeść.

Proponujemy dziecku zabawę w naśladowanie zwierząt:

Pijemy mleczko z miseczki, tak jak kotek i oblizujemy się. ( Miseczką mogą być złożone przez nas
dłonie.)

Żujemy trawę tak jak krowa.

Parskamy/ kląskamy tak jak konik.

Robimy z ust ryjek świnki i chrząkamy.

WSKAZÓWKA: W celu kontroli poprawności wykonywania ćwiczenia możemy dać dziecku lusterko i
poprosić by starało się nas naśladować jak najdokładniej.

2. ,,Dzień dobry zwierzątka ” - bajka logopedyczna

Czego potrzebujemy?
- tekst bajki logopedycznej,
- chrupki kukurydziane,
- lustro/lusterko/telefon z przednim aparatem;

Przebieg zabawy:

W trakcie tej zabawy rodzic z dzieckiem siedzi na dywanie, kanapie lub innym wygodnym miejscu.
Podczas słuchania opowiadania czytanego przez rodzica, dziecko naśladuje ruchami narządów mowy
i dźwiękami zachowanie zwierząt (wskazówka jak wykonywać dane ćwiczenie jest zapisana w
nawiasie)/



WSKAZÓWKA: Ćwiczenie najlepiej wykonywać przed lustrem, tak aby dziecko i rodzic widzieli swoje
narządy artykulacyjne podczas wykonywania zadań, jednak w razie potrzeby może być to małe
lusterko lub przedni aparat w telefonie.

„Dzień dobry zwierzątka”

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w
kurniku na grzędzie (dzieci oblizują czubkiem języka górne zęby po wewnętrznej stronie),
krowa i koń w oborze (wysuwają język za górne zęby i cofają go do podniebienia miękkiego),
a piesek w budzie (ustawiają język w przedsionku jamy ustnej i oblizują górne zęby).
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szeroko otwierają buzię i wysuwają język nie
dotykając zębów), rozejrzał się po podwórku (mają szeroko otwarte usta i przesuwają język w
kącik ust), wyskoczył na płot (wysuwają język nad górną wargę) i głośno zapiał – kukuryku!
Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały: ko, ko, ko! Na śniadanie kurki zjadły
ziarenka (dzieci mogą chwytać chrupki wargami). Obudził się też piesek, zaszczekał – hau,
hau hau! Pobiegał wokół podwórka (otwierają szeroko usta i oblizują wargi ruchem
okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwają język do brody). Wyszedł
także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau, miau!Wypił mleczko z miseczki
(wysuwają język nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). W chlewiku świnka zaczęła
potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zamruczała – muu, muu! A koń zaparskał, że też już nie śpi
(parskają, klaskają).

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dziecko mówi: dzień dobry)

Życzę udanej zabawy!
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