
GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

1. Wdech z wyciągnięciem rąk przed siebie, wydech z opuszczeniem rąk (ćwiczenia w pozycji

stojącej).

2. Wdech  wraz  z  uniesieniem  nóg,  wydech  wraz  z  opuszczeniem  kończyn  (ćwiczenia  w

pozycji leżącej).

3. Dziecko siedzi ze skrzyżowanymi nogami : wdech w pozycji wyprostowanej, wydech przy

skłonie w przód (ćwiczenie w pozycji  siedzącej).

4. Wdychamy zapach lasu – w staniu obok krzesła,  dzieci wykonują na przemian wdech i

wydech. Przy wdechu – stają na palcach i unoszą ręce. Przy wydechu – opadają na całe

stopy i opuszczają ręce.

ĆWICZENIA WARG

1. Ściągamy usta i wysuwamy do przodu – całusek.

2.  Energiczne  wypuszczanie  powietrza  przez  liźne,  wysunięte  do  przodu  wargi  –

naśladujemy odgłosy parskania konia.

3. Utrzymujemy ołówek między nosem a wargą górną (zabawa w wąsy).

4. Przesuwamy ściągnięte wargi na prawo – na lewo.

5. Czeszemy dolnymi zębami wargi górne i na odwrót.

ĆWICZENIA JĘZYKA

1. Dokładne oblizywanie warg przy szeroko otwartej buzi – kot oblizuje się.

2. Buzia  otwarta,  czubek jezyka przesuwa się  od  wałka  dziąsłowego w kierunku gardła  –

malowanie podniebienia.

3. Czubek języka opieramy o dolne zęby, grzbiet języka unosimy do podniebienia – robimy z

języka koci grzbiet.

4. "Przyklejanie"  języka  do  podniebienia  i  głośne  "odklejanie"  go  –  naśladujemy odgłosy

stukania końskich kopyt.



ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIEKKIEGO

1. Chrapiemy na wydechu i wdechu.

2. Oddychamy wyłącznie przez usta lub wyłącznie przez nos.

3. Ssiemy smoczek.

TEKSTY DO ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH

Kiedy słyszą klekot żabki,

uciekają do sadzawki:

- Kum, kum // kum, kum.4

Już jaskółki przyleciały, 

jest też  z nami słowik mały:

-Tirli, tirli, tirli...5

Gile za to odleciały,

bo za u nas miały:

-Frrr..., frrr..., frrr...6

Wszystko to oznaki wiosny,

wie o tym dziecko i...każdy dorosły!

                                                                                                                 

(4) naśladują klekotanie boćka, kumkanie żabek – wypowiadają dźwięki na jednym wydechu, robiąc przerwę (//),

w czasie  której nabierają powietrza; (5) naśladują śpiew ptaków i (6) odgłosy wydawane przez odlatujące

ptaki.



Wiersz "Azorek" można wykorzystać za prowadzącym dźwięków naśladujących odgłosy
wydawane przez psa.

Przed domem przy budzie
głośno Azor szczeka,
to jego szczekanie
już słychać z daleka:
- Hau, hau, hau,
- Hau, hau, hau...*

Gdy Azor jest wściekły,
humorek zły miewa,
to warczy tak groźnie,
że drżą wokół drzewa:
- Wrrr, wrrr, wrrr...
- Wrrr, wrrr, wrrr...*

Gdy piesek narzeka,
ma jakieś życzenie,
to zamiast szczekania
słychać to skomlenie:
– Oi, oi, oi…
- Oi, oi, oi...*

Gdy pies chce nam przekazać
nowiny nam smutne,
słychać wycie długie,
żałośnie okrutne:
– Auuu, auuu, auuu…
- Auuu, auuu, auuu...*

Lecz najczęściej Azor,
gdy siedzi przy budzie,
to szczeka tak pięknie,
że dziwią się ludzie:
– Hau, hau, hau…
- Hau, hau, hau
                                                                                                                
W miejscach oznaczonych gwiazdką (*)  dzieci, powtarzając za prowadzącym, naśladują odgłosy wydawane przez psa.


