MARZEC 2017 – propozycja ćwiczeń i zabaw logopedycznych
Kierując się hasłem "Pięknie mówić się staramy, o poprawną mowę dbamy", proponujemy
na początek gimnastykę buzi i języka ( najlepiej przed lustrem):
- oblizywanie wargi starannie w jedną i drugą stronę
- unosimy język do nosa i brody
- cmokamy z mocno ściągniętymi wargami
- kląskamy
- parskamy
- masujemy językiem podniebienie
- myjemy językiem zęby górne i dolne
- liczymy zęby czubkiem języka
- wysuwamy język wąski jak miecz
- wysuwamy język szeroki jak łopata
Pamiętamy o poprawnym torze oddechowym- wdech nosem, wydech buzią.
Propozycje ćwiczeń oddechowych:
- picie napojów przez słomkę
- dmuchanie przez słomkę
- robienie baniek mydlanych
- dmuchanie na skrawki papieru, waciki, piłeczki pingpongowe, wiatraczki, skrawki papieru
Zagadki logopedyczne:
1. Choć ich nie widać wcale, chociaż ich nie ma niby, przed zimnem doskonale chronią nas
w oknach....
2. Różne szkolne rzeczy uczeń do niej wkłada, wysuwasz ją z biurka, co to jest?...
3. W środku perłowa, głos morza chowa, przyłóż do ucha, morza posłuchasz....
4. Drzewo to przez dzieci bardzo jest lubiane, kulek na ludziki szukaj pod ......
5. Z czerwonym rumieńcem żółtozłote brzuszki. Bardzo słodkie owoce, to dojrzałe....
6. Z gór strumieniem spływa, przy morzu ogromna bywa.....
Zabawa w odgadywanie wyrazów:
- odczytaj wyraz, zaczynając od końca:
yszu, anyzsam, kezsorp, aluzsok, ezsok, kazseiw
- zgadnij co to za wyraz- rodzic wolno głoskuje: K O N W A L I A,
S T O K R O T K A itp.
Na koniec - głośno przeczytaj, a później opowiedz rodzicom historyjkę o Mateuszu i Puszku
napisaną przez S. Zakrzewską.
Mateusz poszedł na spacer do parku.
Pod kasztanowcem znalazł małego, puszystego i przestraszonego pieska. Wziął go na ręce,
mocno przytulił i szepnął:
- Będziesz mój piesku, będziesz mój, Puszku!
Szybko wrócił do domu i poprosił mamę, aby pozwoliła mu zatrzymać pieska. Mama
zgodziła się i od tamtej chwili nie ma większej przyjaźni niż ta między Mateuszem
i Puszkiem.
A może narysujesz Puszka, ciekawe jak go sobie wyobrażasz!

