
I ZABAWY SŁUCHOWE

Ćwiczenia  słuchowe  stanowią  bardzo  ważną  grupę  ćwiczeń

logopedycznych.  Stymulując  funkcje  słuchowe,  przyczyniamy  się  do  rozwoju

mowy dziecka.

„Jadę, płynę, lecę”Jadę, płynę, lecę” - zabawa słuchowo – ruchowa. 

Drogi rodzicu, włącz piosenkę z linku poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=AU2MxfFEYpU

Ustaw się  z  dzieckiem najlepiej  przed  lustrem.  Podczas  trwania  piosenki  śpiewaj  i

wykonuj z dzieckiem odpowiednie ruchy.

„ Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę (naśladujemy ruch kręcenia kierownicą)

O ! (zbliżamy dłonie do twarzy w geście zdziwienia)

Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę (naśladujemy ruch kręcenia kierownicą)

Co? (przykładamy dłonie do uszu)

Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę (naśladujemy ruch kręcenia kierownicą)

Gdzie? (rozchylamy ręce na boki w geście- nie wiem gdzie)

Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę (naśladujemy ruch kręcenia kierownicą)

Zatrzymuje się (stopniowo spowalniamy ruch i zatrzymujemy się).

Lęcę, lęcę (ręce na boki, naśladujemy lecący samolot). Reszta tak samo.

Płynę, płynę (ruchy rąk jak podczas pływania żabką). Reszta tak samo.

Biegnę, biegnę (bieg w miejscu). Reszta tak samo.

Idę, idę (marsz w miejscu). Reszta tak samo.

* Jeżeli dziecko nie naśladuje ruchów samodzielnie, stajemy za nim i kierujemy jego

ruchem. Ważne jest aby dziecko widziało siebie w lustrze.

https://www.youtube.com/watch?v=AU2MxfFEYpU


II ZABAWY ODDECHOWE 

Ćwiczenia  oddechowe  poprawiają  wydolność  oddechową,  sprzyjają

wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy.

1. „Jadę, płynę, lecę”Bąbelki”

W tej zabawie potrzebna będzie słomka i kubeczek z wodą. Zadanie polega

na  dmuchaniu  przez  słomkę  w  taki  sposób,  aby  powstały  bąbelki.

*Ćwiczenia ze słomką zwiększają sprawność warg.

2.  „Jadę, płynę, lecę”Piórka”

Zabawa polega na zdmuchiwaniu piórek z różnych przedmiotów w domu. 

Należy  pamiętać  o  prawidłowym  torze  oddechowym  –  wdech  nosem,

wydech  buzią.  Jeśli  nie  posiadacie  piórek,  możecie  wykorzystać  wąskie

kawałki papieru, watę lub kawałki krepy.  

  
Źródło: Internet



III USPRAWNIANIE NARZĄDÓW MOWY
SŁONECZKA – CZĘŚĆ DRUGA (wykonajcie również ćw. z części pierwszej)

         Układanie języka w szeroką łopatę                                                     Kląskanie

  Nagryzanie górnymi ząbkami dolnej wargi                    Balonik – nabieramy powietrze w policzki,
.                                                                                                               powoli wypuszczamy

DROGI RODZICU!

Jeśli  masz możliwość,  wydrukuj  powyższe słoneczka.  Dzięki  temu dziecko po wykonaniu

ćwiczeń, będzie mogło je pokolorować.


