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Temat: Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

Cele:

- usprawniania narządów artykulacyjnych

- ćwiczenia wzbogacające słownictwo

- ćwiczenia rozwijające kreatywność

- ćwiczenia rozwijające małą motorykę

Zadanie

Wysłuchaj bajki, wykonuj polecenia w trakcie słuchania.

Niezwykła planeta

W kosmosie krąży wiele niezwykłych planet. Niektóre z nich kształtem przypominają kulę

(otwieramy szeroko usta i kręcimy językiem kółka raz w jedną, raz w drugą stronę).

Inne są płaskie (wysuwamy płaski język). 

Na jednej z takich planet żyły śmieszne stworki – Głoskacze. Miały bardzo małe wąskie główki

(próbujemy  zrobić  rurkę  z  języka),  cztery  ręce  i  osiem  nóg  (liczymy  ząbki  językiem,  u  góry

dotykamy cztery raz, na dole osiem). 

Były bardzo sympatyczne, często się uśmiechały (szeroko rozciągamy wargi w uśmiechu).

Na  swojej  planecie  Głoskolandii  uprawiały  różne  odmiany  kwiatków,  które  miały  niezwykłe

kształty, kolory i zapachy (otwieramy usta i językiem na podniebieniu rysujemy  różne kształty

kwiatów). Pewnego dnia Głoskacze postanowiły wybrać się na Ziemię i zobaczyć, jak żyją ludzie. 

Kiedy  rakieta wylądowała ze świstem (układamy wargi w dzióbek i próbujemy gwizdać),

Głoskacze wyszły na łąkę i postanowiły poszukać ludzi, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. 

Niestety nie mogły się z nimi porozumieć, ponieważ posługiwali się innymi językami. Postanowili

się wzajemnie nauczyć kilku słów:

- dzień dobry – są – so – su

- do widzenia – cza – czo – czu

- lubię cię – su – su -sa

- dom – cza – czo

- kwiaty – szu – szo – sze



Kiedy ludzie i Głoskacze nauczyli się, jak ze sobą rozmawiać, bardzo się zaprzyjaźnili.

Zadania dla dziecka

-yćwiczenia oddechowe – dajemy dziecku piłeczki do tenisa stołowego (przed zadaniem dziecko 

może ozdobić piłeczkę np. narysować buźkę) Zadanie polega na przesuwanie piłeczki po stole za 

pomocą dmuchania. 

Ćwiczenia usprawniające motorykę i rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka:

- zadaniem dziecka jest narysować lub namalować planetę Głoskaczy i stworki, tak jak je sobie 

wyobraża na podstawie bajki (dziecko może wykorzystać różne techniki plastyczne). Później może 

opowiedzieć historyjkę o planecie Głoskaczy.

Źródło: Bajkowe ćwiczenia logopedyczne. Irena Daniel. 


