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1. ,,Wyścigi statków”- ćwiczenie oddechowe

Czego potrzebujemy?

-kartki papieru A4;

-pojemnik;

-letnia woda..

Przebieg zabawy:

Z kartek papieru (co najmniej dwóch) wykonujemy statek techniką origami.

Oto wskazówki jak wykonać taki statek:

Do dużego plastikowego pojemnika nalewamy letnią wodę. Należy wlać około połowę pojemności

naczynia. Pojemnik ustawiamy w bezpiecznym miejscu. Najlepiej ustawić go na płaskiej powierzchni,

np. małym stoliku, aby stał stabilnie. Osoba prowadząca razem z dzieckiem siadają wokół stolika, tak



aby pojemnik był na wysokości ich oczu. Dla bezpieczeństwa osoba dorosła może przytrzymywać

pojemnik z wodą jedną ręką. Wykonane łódki kładziemy ostrożnie na wodzie, starając się ustawić je

przy brzegu pojemnika. Czas na rozpoczęcie wyścigu. Osoba prowadząca demonstruje dziecku

ćwiczenie robiąc wdech nosem, i wypuszczając powietrze ustami. Strumień wydychanego powietrza

jest kierowany na statek, który porusza się po wodzie. Bardzo ważne jest, aby podczas zabawy

kontrolować i przypominać dziecku o wdechu nosem, a nie ustami. Im dłuższy wydech, tym statek

popłynie dalej.

2. ,,Ptasia gimnastyka’’- gimnastyka buzi i języka

Czego potrzebujemy?

- wydrukowana plansza (w załączniku);

- pionki lub figurka.

Przebieg zabawy:

Rodzic wspólnie z dzieckiem siada przy stoliku. Na środku znajduje się plansza do gry. Przy pomocy

pionków/figurek rodzic wraz z dzieckiem przemieszcza się kolejno po polach planszy. Po drodze

uczestnicy zabawy wykonują ćwiczenia zapisane na ptaszkach.

LEGENDA:
BUZIAKI- CMOKANIE USTAMI

KLĄSKANIE- PRZYKLEJANIE I ODRYWANIE JĘZYKA OD PODNIEBIENIA UŚMIECH Z ZĘBAMI-

SZEROKO SIĘ UŚMIECHAMY POKAZUJĄC ZĘBY

I-O,I-O- NAŚLADUJEMY ODGŁOS OSIOŁKA

ŻUCIE- UDAJEMY ŻUCIE GUMY

MALOWANIE POLICZKÓW- JĘZYK DOTYKA POLICZKÓW W ŚRODKU JAMY USTNEJ

E-O, E-O- NAŚLAUJEMY ODGŁOS STRAŻY POŻARNEJ

MALOWANIE SUFITU W BUZI- JĘZYK DOTYKA PODNIEBIENIA TWARDEGO PARSKANIE-

NABIERAMY POWIETRZA I WPRAWIAMY WARGI W RUCH DZIÓBEK- WYSUWAMY POŁĄCZONE

WARGI DO PRZODU

LICZENIE ZĘBÓW- DOTYKAMY JĘZYKIEM KAŻDEGO ZĄBKA PO KOLEI

Życzę udanej zabawy!
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