
I ZABAWA SŁUCHOWA

Ćwiczenia  słuchowe  stanowią  bardzo  ważną  grupę  ćwiczeń

logopedycznych.  Stymulując  funkcje  słuchowe,  przyczyniamy  się  do  rozwoju

mowy dziecka.

„Pierwsza sylaba”Pierwsza  sylaba” -  ćwiczenie  analizy  i  syntezy  słuchowej,  słuchu

fonemowego.

DROGI RODZICU, WYTŁUMACZ DZIECKU POLECENIE I POMOŻ WYKONAĆ
ZADANIE.

NA JAKĄ SYLABĘ ZACZYNA SIĘ WYRAZ? Nazwij  obrazki,  podziel  wyrazy na

sylaby. Połącz obrazek z odpowiednią sylabą. Pokoloruj obrazki. 

Drogi rodzicu, przeczytaj dziecku zapisane sylaby i pomóż w wykonaniu zadania, np.

ZA jak …. odp. Zajączek.

Jeśli nie macie możliwości wydruku, wykonajcie polecenie ustnie. 



Materiał wyrazowy: zajączek, pisanka, baranek

Źródło Obrazków: Internet



II ZABAWA ODDECHOWA
Za pomocą słomki przenieś wycięte pisanki (wciągając je przez słomkę) do koszyczka.

Drogi rodzicu, jeżeli dziecko ma problem z przenoszeniem elementów za pomocą słomki, wytnijcie je i spróbujcie

zdmuchnąć  z  dłoni,  zachowując  prawidłowy tor  oddechowy (wdech nosem,  wydech buzią).  Jeżeli  nie  macie

możliwości wydruku, narysujcie, wytnijcie podobne elementy i spróbujcie wykonać zadanie zgodnie z poleceniem.

Źródło Obrazków: Internet



III USPRAWNIANIE NARZĄDÓW MOWY

Drogi rodzicu, wykonaj z dzieckiem poniższe ćwiczenia narządów mowy przed lustrem.
Zwróć uwagę, aby podczas ćwiczeń na pionizację języka, buzia była szeroko otwarta a
żuchwa  nieruchoma.  Jeżeli  macie  możliwość,  wydrukujcie  jajeczka.  Dzięki  temu
dziecko będzie mogło je pokolorować i zrobić z nich pisanki.

Ćwiczenia  na  pionizację  języka  –  prawidłowa  pionizacja  języka  jest  istotna  przy

wymowie głosek [ L,T, D, R] oraz głosek szeregu szumiącego [sz, rz, cz, dż].

                                                              Kląskanie



                                  Czyszczenie językiem górnych ząbków od środka

                                           Liczenie górnych ząbków językiem 



                                                   Usprawnianie warg

Cmokanie 

Nagryzanie dolnej wargi górnymi ząbkami – ćw. istotne przy wymowie głosek [F,W]

Źródło obrazków z jajeczkami: FB – Gabinet logopedyczny LOGOhelp



IV UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY
Drogi rodzicu, przeczytaj dziecku sylaby zapisane w jajeczkach. Zadaniem dziecka jest

powtórzenie ich i pokolorowanie według wzoru. Jeżeli nie macie możliwości wydruku

wystarczy, że dziecko prawidłowo powtórzy sylaby.





UWAGA : Jajeczko dla 5/6 latków. Jeżeli  dziecko skończyło 5 lat  i  ma trudności z

wypowiedzeniem głoski SZ, przypominamy o prawidłowym ułożeniu narządów mowy: 

zamykamy ząbki,  unosimy szeroki język do góry, wargi układamy w ryjek. Jeżeli w

dalszym  ciągu  się  nie  udaje,  pomijamy  to  jajeczko  i  wykonujemy  ćwiczenia  na

pionizację języka oraz ćw. warg.

Dzieci poniżej 5 roku życia mogą nie wypowiadać głosek sz, rz, cz, dż. Jest to norma

rozwojowa.

Zdrowych, Wesołych Świąt !


