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1. ,,Śniadanie Kubusia Puchatka’’-bajka logopedyczna

Czego potrzebujemy?

-tekst bajki logopedycznej;

-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 próbuje naśladować 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.

Śniadanie Kubusia Puchatka

Kubuś Puchatek obudził się rano, przeciągnął i bardzo mocno ziewnął ( ziewanie). Poczuł, że

jego brzuszek jest pusty wyruszył więc do lasu na poszukiwanie miodu. Idzie wyboistą ścieżką

(przesuwamy językiem po zębach) rozgląda się w prawo i lewo. Próbuje wyczuć gdzie jest dziupla z

miodem (kilka razy wdychamy powietrze nosem, a wydychamy ustami) stanął przed wysokim

drzewem. Spojrzał w górę (językiem dotykamy górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której wypływał

pyszny miodzik. Kubuś zaczął więc wspinać się po drzewie. Sięgnął łapką do dziupli i wyjął ją

oblepioną miodem. Oblizał ją całą dokładnie (wysuwamy język z buzi i lekko ruszamy w górę i w dół) i

wsunął łapkę ponownie i znowu ja oblizał. Podczas jedzenia Puchatek pobrudził sobie pyszczek.

Teraz próbuje go wyczyścić. Oblizuje więc językiem dokładnie wargi, dotyka do kącików ust, a na



koniec oblizuje ząbki. (usta cały czas szeroko otwarte). Misiu poczuł ,że jego brzuszek jest już pełen.

Zszedł z drzewa i ruszył w drogę powrotną. Musiał iść tą samą wyboistą dróżką (dotykamy czubkiem

języka do każdego ząbka na górze i na dole), więc gdy doszedł do swojego domku był bardzo

zmęczony (wysuwamy język na brodę i dyszymy). Położył się do łóżeczka i zasnął (udajemy, że

chrapiemy).

UWAGA! Pamiętajmy, że wykonanie ćwiczenia ma być jedynie próbą- jeśli dziecko nie chce wykonać

danego ćwiczenia, nie zmuszajmy go! W ten sposób możemy zniechęcić je do dalszej pracy.

2. ,,Wiosenna pogoda”- ćwiczenie oddechowe

Czego potrzebujemy?

-żółta kartka;

-niebieska krepa;

-nożyczki..

Przebieg zabawy:

Rodzic wycina z niebieskiej krepy kształt chmury, a z żółtej kartki wycina słońce. Następnie odkłada

nożyczki w miejsce niedostępne dla dziecka. Rodzic wprowadza dziecko w temat ćwiczenia

pokazując przez okno aktualną pogodę- wiosną pogoda jest kapryśna, czasem świeci słońce, a

czasem zasłaniają je chmury. Rodzic kładzie na stoliku szablon słońca, które przykrywa chmurką z

krepy. Zadaniem dziecka jest zdmuchnięcie chmurki, w taki sposób, aby pokazało się słońce.

UWAGA! Pamiętajmy o prawidłowym sposobie oddychania- wdech nosem, wydech ustami.

ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY!

Opracowała mgr Klaudia Sowa- logopeda


