
Wielkanocna gimnastyka buzi i języka



Bajka logopedyczna „Wielkanocne jajo”

Rodzic czyta bajkę i wykonuje razem z dzieckiem ćwiczenia przed lustrem. Tam, gdzie jest zaznaczone że otwieramy 

buzię, otwieramy ją naprawdę szeroko. Dzięki bajce ćwiczy się nasz język i wargi.

Wielkanocne jajo zaczyna pękać

 (wypychamy policzki raz lewy raz prawy kilka razy) 

W środku jest kurczaczek, który z całych sił chce się wydostać

(nabieramy powietrze w policzki i przesuwamy powietrze z policzka do policzka kilka razy)

Puk, puk, puk – słychać stukanie

 dziobem w skorupkę(stukamy językiem w górne zęby)

W końcu skorupka pęka

(otwieramy szeroko buzię i zamykamy kilka razy)

Ale się cieszę – woła kurczaczek

( szeroki uśmiech, widać wszystkie zęby) 

Kurczak podskakuje z radości

(Buzia otwarta, język podnosimy wysoko za górne zęby, język podskakuje do góry kilka razy)

Kurczak prostuje skrzydełka

(buzia nadal otwarta, język przeskakuje od kącika do kącika ust)

Rozgląda się na wszystkie strony 

(język przesuwamy po górnych zębach, buzia nadal otwarta)

Idę poszukać innych kurczaków



(prosty język wysuwamy z buzi, a następnie chowamy, powtarzamy kilka razy)

Po drodze zjada ziarenka

(unosimy język za górne zęby i stukamy kilka razy w wałek dziąsłowy)

Dziękuję za zabawę

(szeroko się uśmiechamy)

Zabawa oddechowa
Drogi Rodzicu, pamiętaj, że prawidłowy oddech to wdech nosem, a wydech ustami. Podczas

wydychania powietrza usta powinny być lekko ściągnięte, a policzki płaskie – nie tłoczymy w nie

powietrza.

Nasz nos to wspaniały klimatyzator:oczyszcza, ociepla i nawilża powietrze

W tym tygodniu zachęcam do zabawy oddechowej na świeżym powietrzu.

Wystarczy mały tradycyjny zestaw do puszczania baniek. 

Bawmy się z dzieckiem naprzemiennie (raz dziecko, raz rodzic), dbajmy aby przed

zabawą nos był starannie wyczyszczony.

Ćwiczenia dla 3-, 4-latków

Wesołe logopedyczne wierszyki
(z książki  M. Bryła, A. Muszyńska – “Wędrówka Języczka-Podróżniczka w świat mowy”)

Rodzic czyta wierszyk, dziecko powtarza, wspólnie gestami ilustrujemy wierszyk



Tu mam wargi i ząbeczki,
tam wpadają cukiereczki.

To policzek a to drugi,
mam też język piękny, długi.

Buzia robi: am, am, am.
Oczy patrzą tu i tam,

Tutaj swoje uszy mam,
a na nosku sobie gram.

Tu mam brodę, a tu nosek,
tu jest moje czoło.

Jak zobaczę się w lusterku,
śmieję się wesoło!

Ćwiczenia dla 5-, 6-latków

Wielkanocna gra logopedyczna „Znajdź rymujące się wyrazy”

Zapraszam dzieci do zagrania w przygotowaną przeze mnie komputerową.

Które wyrazy się rymują?

https://wordwall.net/play/13575/981/368


