GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

START

Przesuwaj
czubkiem języka
po górnych
zębach

Zwiń język
w rurkę

Skaczący języczek
(dotknij wałka za
dolnymi zębami i
górnymi)

Nadmij
policzki jak balon

Uśmiechnij się
i powiedz ssssss

Wysyłaj
Buziaczki

Powtarzaj:
ba, bu, be, by, bi

Przesuwaj
czubkiem języka
po podniebieniu

gę ,gę, gę
go, gu, gi

Kląskaj
jak konik

hu, hu, ha
ho, he, hi

Ziewaj – szeroko
otwórz buzię

koci grzbiet
(zahacz język o
dolne zęby i unieś
tył do góry

Przyklej język do
podniebienia

udawaj,
że ssiesz
cukierka

WYKONAJ 4 ĆWICZENIA ODDECHOWE

ROZDMUCHAJ PRZEZ SŁOMKĘ
PLAMY KOLOROWYCH FARBEK NA
PAPIERZE.

NA KOŃCU NITKI PRZYWIĄŻ
PAPIEREK
PO
CUKIERKU
I DMUCHAJ NA NIEGO Z RÓŻNYM
NATĘŻENIEM.

POŁÓŻ NA WODĘ PAPIEREK PO
CUKIERKU
I
DMUCHAJ
(PŁYWAJĄCY STATEK), MOŻESZ
RÓWNIEŻ DODAĆ TROCHĘ MYDŁA
– RÓB BAŃKI.

WCIĄGAJ
DŁUGI
MAKARON
SPAGHETTI BEZ POMAGANIA
SOBIE RĘKAMI. MAJĄ PRACOWAĆ
TYLKO WARGI.

ZABAWY SŁUCHOWE
Na niebie mogą pojawić się tylko te gwiazdy, w nazwach
których słyszysz głoskę [CZ]. Wytnij je i za pomocą słomki
przenieś wybrane przez Ciebie gwiazdy na
przygotowaną granatową kartkę lub kawałek
niebieskiego materiału.

Następnie ułóż w jednym ciągu gwiazdki
z obrazkami z głoską [cz] i spróbuj zapamiętać kolejność.
(Dla ułatwienia ułóż historyjkę, która ułatwi to zadanie).
Poproś osobę dorosłą, aby pomieszała wszystkie
obrazki, a Ty spróbuj ułożyć je w zapamiętanej
kolejności. A teraz schowajcie obrazek - najpierw jeden,
potem dwa, trzy. Fajna zabawa? Pamiętaj, aby za
każdym razem poprawnie wybrzmiewać wyrazy.

GRA – sprawdź, czy znasz
odpowiedź!!
START

Przesuwaj
czubkiem języka
po górnych
zębach

Zwiń język
w rurkę

Ile miesięcy ma
rok? Umiesz je
wymienić?

Podziel na sylaby
wyraz samolot

Wymień 4 pory
roku

Czy wiesz do
jakiego koloru
pojemnika
wrzucimy papier?

Przesuwaj
czubkiem języka
po podniebieniu

Wymyśl rym do
słowa: bułka

Wymień 4 oznaki
nadchodzącej
wiosny

Kląskaj
jak konik

Wymień 4
przedmioty
rozpoczynające
się na głoskę [b]

Skaczący języczek
(dotknij wałka za
dolnymi zębami i
górnymi)

Wymień po kolei
dni tygodnia

Przyklej język do
podniebienia

Czy pamiętasz w
jakim miesiącu
masz urodziny?

Zabawy słuchowe
– przygotuj dwie plastikowe miseczki, wytnij obrazki, do jednej będziemy wrzucać obrazki
z głoską [z] a do drugiej z głoską [rz].

Sudoku – rozetnij obrazki na dole strony. Umieść za pomocą słomki obrazki w odpowiednich
miejscach. Nazwij je: zielony las, różowy szal, czerwony mak, niebieska lampa.

Jeśli ćwiczysz głoski szumiące w opozycji do głosek syczących, to
ćwiczenie jest właśnie dla CIEBIE!
Powtarzaj zdania!
Staraj się poprawnie wybrzmiewać wszystkie wyrazy.
Szybki Szymon sunie po sadzawce.
Szalony szympans skacze po drzewach.
Szynka szwarcwaldzka szybko schnie w schowku.
Szara myszka biegnie po suchej drodze.
Szopen w Szafarni komponował szybko.
Szczupły szczur szczodrze dzieli serek.
W Szymanowie szanowany sołtys szyld powiesił na straganie.
Szysz Sandra w Sanoku na sanki zabrała Sabinę.
Sebastian Sterylny pracuje w szpitalu.
Siostra Samuela w Sanktuarium sprząta.
Szyper na statku złapał w sieci szproty.
Pyszne sucharki smakowały sekretarce.
Zielona żabka rzadko siedzi w zbożu.
Pan Żurawski miesza żurek łyżką.
W województwie lubelskim leży Zamość.
Brzydka czarownica celowała w środek tarczy.
Czeladnik Czesław dach w Cedyni kładzie.
Czerwona cegła leży na krawężniku.
Żółta kaczka pływa po jeziorze.
Jaszczurka odpoczywa na brązowym kamieniu.
Sławek wręczył czerwoną różę.

Utrwalanie głosek szumiących w opozycji do syczących.

TABLICA MOTYWACYJNA
Narysuj [+] przy wyrazach, które pięknie udało Ci się wymówić. Postaraj się powtórzyć
wszystkie wyrazy w poniedziałek, wtorek itp. A może uda Ci się ułożyć ciekawe opowiadanie
z wybranymi wyrazami?
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob. Niedz.

czerwiec
czarownica
czarujący
uczennica
kaczeńce
płaczący
męczący
w paczce
w doniczce
na tabliczce
na deseczce
tancereczka
plecaczek
cukierniczka
czosnek
wczasy

Utrwalanie głosek szumiących w opozycji do syczących.

TABLICA MOTYWACYJNA
Narysuj [+] przy wyrazach, które pięknie udało Ci się wymówić. Postaraj się powtórzyć
wszystkie wyrazy w poniedziałek, wtorek itp. A może uda Ci się ułożyć ciekawe opowiadanie
z wybranymi wyrazami?
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.

lekarka
laurka
Laura
laryngolog
lekarstwo
latarka
lornetka
reklama
kolor
klawiatura
brukselka
kalafior
kalarepa
trampolina
rogale
krasnale

Dopasuj przymiotniki do rzeczowników w taki sposób, aby do siebie
pasowały. Powtarzaj powstałe związki wyrazowe.

WYSOK
GORĄCA
GROŹNY
SŁODKIE
GŁOŚNY
CIEPŁA
MOKRA
SZYBKI

Domino logopedyczne
Wytnij, układaj i powtarzaj, np.: różowa świnka, siwy koń. Naśladuj odgłosy zwierząt.
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