Moi drodzy.
Nadszedł czas wakacji. Dziś zamieszczam ostatnie ćwiczenia i zabawy logopedyczne. Mam
nadzieję, że do tej pory udało Wam się wykonać wszystkie proponowane ćwiczenia i dzięki
temu Wasze buzie i języki są wyćwiczone. Udało mi się porozmawiać z niektórymi z Was
i wiem, że pięknie mówią już wszystkie słowa. Gratuluję.
Poniżej zamieszczam propozycje zabaw, do wykorzystania w czasie wolnym.
Życzę Wam słonecznych, spokojnych, bezpiecznych, niezapomnianych wakacji.
Pozdrawiam serdecznie. Joanna Maląg

1. Na początek „Logopedyczna ruletka”
https://wordwall.net/pl/resource/1054051/ruletka-artykulacyjna
2. Bajka logopedyczna - "Wycieczka do wesołego miasteczka"
Rodzic opowiada, dziecko wykonuje polecenia:
Wybieramy się dzisiaj do wesołego miasteczka.
Idziemy pieszo alejką (tupiemy). Drzewa szumią: (szszszsz) (rękami machamy nad głową).
Zaczynamy podskakiwać: (prawy łokieć do lewego kolana, lewy do prawego). Lecimy
samolotem (żżżżż) (ruch głowy od lewej do prawej strony), jedziemy pociągiem (czczczczcz)
(głowa kiwa się: góra – dół) i na koniec samochodem: (dżdżdż).
Jesteśmy już na miejscu.
*Najpierw idziemy na huśtawki (język „huśta” się od jednego do drugiego kącika ust),
* potem wsiadamy do karuzeli (język oblizuje wargi przy otwartych szeroko ustach),
* na koniki (kląskanie, parskanie),
* zjeżdżalnię (język unosi się w stronę nosa, po czym „zjeżdża” w dół).
Na koniec rozpalamy ognisko i śpiewamy: (lalalala, lololo, lelele, lululu, lilili) (przy otwartych
ustach, broda się nie rusza).
Zmęczeni, wracamy z wesołego miasteczka (tupiemy). O! Patrzcie! Skrzaty. Jeśli będziemy
cicho, to może ich nie spłoszymy. Skrzaty rozmawiają w swoim języku. Spróbujmy mówić tak
jak one. Posłuchajmy, co mówi pierwszy. Powiedział: bla ble bla ble… (powtarzamy),
drugi: tdn, tdn, tdn…(powtarzamy), trzeci: lelum polelum, lelum polelum…(powtarzamy).
Cichutko na paluszkach idziemy dalej. O! Patrzcie, konie! Wsiadamy na nie i
jedziemy: patataj, patataj (powtarzamy). Zmieniamy środek transportu. Teraz jedziemy na
drewnianych wózkach: dddd (dziąsłowe). A teraz kolejką linową: żżżżż.
Dotarliśmy do domu. Witają nas rodzice (wysyłamy buziaki). Zmęczeni dniem,
zasypiamy (odgłos chrapania).

3. Zabawy w tworzenie rymów.
Rodzic czyta wesołe rymowanki, a dziecko uzupełnia brakujące rymy.
Lata mucha/koło............................... (ucha)
Lata osa/koło....................................(nosa)
Mały kotek/wszedł na ........................(płotek)
Dla ochłody/zjadam............................(lody)

Piotruś kochany/lubi...........................(banany)
Duży Tomek/buduje...........................(domek)
Lubię smaczne ryby/i suszone..............(grzyby)
Cicho myszy/bo kot............................(słyszy)
Wszystkie smoki/piją..........................(soki)
Lubią psoty/małe................................(koty)
Zaprasza nas/iglasty...........................(las)
Dobry dżem/chętnie............................(jem)
Oto jest obrazek,/zajączki na łące.
A wśród białych chmurek/ świeci jasne..........(słońce)
Opodal w gaiku rosną/ smaczne grzybki.
W przejrzystym jeziorze/widać małe.......(rybki)
Lis schował się w norze/i wystawił łapki.
A bocian zgłodniały/poszukuje...............(żabki)
Pod listkiem zielonym/przysiadła ropucha.
Wojtkowi nad uchem/brzęczy tłusta.......(mucha)
Chciał złapać motyla/ugryzła go osa.
Więc obolałego/dotyka wciąż....... (nosa)
Ratunku, ratunku/do mamusi woła.
Ach, żeby mnie tylko/nie ugryzła........(pszczoła)
Mama nie słyszała,/zbierała borówki.
A Wojtek na drodze/spotkał małe.........(mrówki)
Mrówki maszerują,/obeszły go bokiem.
Więc uradowany/mrugnął do nich .....(okiem)
Coś tam w górze lata i wesoło ćwierka.
Popatrzył do góry/zobaczył...........(wróbelka)
Nagle słyszy trzaski,/co za groźny zwierz?
A to pofukuje/najeżony..........(jeż)
4. Kilka zabaw logopedycznych w powtarzanie
Obejrzyjcie filmy, posłuchajcie i postarajcie się jak najdokładniej powtórzyć wyrazy i zdania.
Głoska SZ
https://www.youtube.com/watch?v=zJksaLjSy4M
Głoska R
https://www.youtube.com/watch?v=PEISHww7d1M
Mowa bezdźwięczna
https://www.youtube.com/watch?v=ZtiHReabi4M
https://www.youtube.com/watch?v=qQ2KxK1f_5w&list=PLaiqQpgz32LXvZxlJFfEvNk7JBp2O1
Dff&index=29&t=0s
5. A na koniec wakacyjna lista zadań…

