
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE                                 Data: 09.04.21.

Temat: „Murarz i Malarz – usprawnianie aparatu oddechowego i artykulacyjnego”

CELE ZAJĘĆ:
– utrwalenie prawidłowego toru oddechowego,
– wzmacnianie siły wydechowej,
– usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
– doskonalenie uwagi słuchowej,
– doskonalenie sprawności manualnej.

PRZEBIEG ZABAW:

1. „Co kryje się pod cegłami?” - zabawa oddechowa

Dziecko  wycina  cegiełki.  Rodzic  nie  pokazując  dziecku  dużego  obrazka,
układa na nim wycięte cegły. Zadaniem dziecka jest zdmuchnąć je z obrazka, w taki
sposób  by  zobaczyć  co  się  pod  nimi  kryje.  Ważne,  aby  podczas  tego  ćwiczenia
dziecko brało wdech nosem, a wydech buzią.

Dodatkowym zadaniem może być przeniesienie za pomocą słomki cegiełek z
powrotem na kartkę.

Jeżeli  nie  mają  Państwo  możliwości  wydruku,  zadanie  można  wykonać  w
następujący  sposób:  rodzic  rysuje  coś  na  dużej  kartce  (nie  pokazuje  dziecku co),
następnie  ukrywa  swój  rysunek  pod  powycinanymi  kawałkami  papieru.  Dziecko
zdmuchuje je i odgaduje co zostało narysowane.

2. „Języczek Malarz”

Rodzic  czyta  dziecku  opowiadanie,  demonstrując  przy  tym  ćwiczenia  narządów
mowy. Dziecko naśladuje ruchy. W kolejnym etapie rodzic zadaje dziecku pytania do
opowiadania. Na koniec dziecko może pokolorować obrazki. Zachęcam do rozmowy
z dzieckiem na temat zawodu malarza.  Warto wyjaśnić,  że malarz może malować
ściany, ale też piękne obrazy. 

Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydruku, dziecko samodzielnie może narysować
malarza.



MATERIAŁ OBRAZKOWY DO ZADANIA NR 1

źródło obrazków: pixabay.com



źródło obrazków: pixabay.com



MATERIAŁ DO ZADANIA NR 2

„Języczek Malarz”

Wyobraź sobie, że Twój języczek to malarz, który robi remont w swoim domu, czyli

w Twojej buzi. Najpierw przesuwa ściany (wypychamy językiem policzki). Rozmyśla

na jaki kolor pomalować ściany (na jaki byś Ty pomalował?). Po namyśle zaczyna

pracę. Najpierw maluje ścianę po lewej stronie (przesuwamy językiem z góry na dół

po  wewnętrznej  stronie  lewego  policzka),  potem  ścianę  po  prawej  stronie

(przesuwamy językiem z  góry  na  dół  po  wewnętrznej  stronie  prawego policzka).

Następnie zabrał się za malowanie sufitu. Na jaki kolor zazwyczaj malujemy sufit?

(przesuwamy  szerokim językiem po  podniebieniu  od  zębów w stronę  gardła).  W

kolejnym etapie Malarz postanowił zamontować lampę sufitową (stukamy szerokim

językiem  za  górnymi  zębami).  Skończone!  Ale  co  to???  Jest  strasznie  brudno...

Malarz musi posprzątać. Zaczyna od mycia okien (czyścimy językiem górne i dolne

zęby od środka), potem przechodzi do zamiatania podłogi (wymiatanie językiem za

dolnymi zębami). Gotowe! Ale jest pięknie! (robimy uśmiech / dzióbek).

Przykładowe pytania do opowiadania:

1) Co na samym początku musiał zrobić Malarz?

2) Którą ścianę malował najpierw – lewą czy prawą?

3) Co musiał zrobić Malarz po skończonym malowaniu?

4) Co Malarz musiał posprzątać?
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