01.04.2020 WESOŁE ZABAWY

LOGOPEDYCZNE

W Logolandii dziś wesoło
Bawimy się z rodzicami wesoło :
Uczymy się poprawnego oddychania
Uczymy się do głosek językiem poruszania
Uczymy się głosem posługiwania.
Tak aby mowa przedszkolaka
Była jak ucznia pierwszaka.

Do poprawnej artykulacji niezbędne jest prawidłowe
funkcjonowanie aparatów mowy ułatwiających prawidłową artykulację:

- Aparatu oddechowego
- Aparatu artykulacyjnego
- Aparatu fonacyjnego
Udostępniamy dla rodziców i dzieci ćwiczenia w formie zabawowej
na doskonalenie danych aparatów mowy

Oddychanie
1.

Wciągnij wiosenny wiaterek noskiem
I powoli wypuść ustami
i już Twój czerwony balonik jest nadmuchany. Zielony balonik
jest nadmuchany
Żółty balonik jest nadmuchany
Niebieski balonik jest nadmuchany
(nauka lub utrwalenie kolorów, nauka prawidłowego oddychania)

2.
Dmuchaj, chuchaj na tortową świeczkę
Lub na maleńką piłeczkę
-świeczka się spaliła
-piłeczka się potoczyła
(dmuchanie na płomień świecy, dmuchanie na piłeczkę celuidową).
3.
Graj przedszkolaku graj na organeczce lub na fujareczce
A może na blaszanej trąbeczce (granie na organkach, fujarece, trąbce).
4.
Dziś w domu nowa zabawa moi mili
Przysysaj przez słomkę papierki
I już rozebrane są Eli cukierki
(przysysanie przez słomkę kawałków papierków).

Ćwiczenie języka- Języczek
1.Jestem języczek logopedy pomocniczek
Mieszkam sobie w buzi.
Jestem raz krótki raz długi.
(wysuwanie języka: język krótki, język długi).

2. Wchodzę na ząbkowe płotki
Tak jak to robią kotki.
(układanie języka raz na górne zęby, raz na dolne zęby).
3. Kręcę sobie po wargach młynka
Tak to robi wesoła dziewczynka.
(oblizywanie warg: dolnej wargi, górnej wargi).
4. Lubię bajki i wierszyki śpiewam sobie w koło
Tak aby dzieciom w domu było wesoło.
(rozciąganie warg do uśmiechu).

Ćwiczenia aparatu fonacyjnegoGłosik-Gosik.
Gu-ge-ga to głosik Gosik pięknie dla
Jasia gra (przykładanie rozwartej dłoni
do szyi w miejscu krtani.
Sprawdzanie miejsca artykulacji).
Raz głosik Gosik jest cichy
Raz głosik Gosik jest głośniutki tak ja
dzieciom tupią butki.
(Posługiwanie się głosem cichogłośno).
Raz głosik Gosik szybko
Raz głosik Gosik wolno śpiewa tak jak
w lesie poruszają się drzewa.
(wymowa zlepek słownych pla, pla,
pla- wolno wymowa zlepek słownych
szybko).
Raz głosi Gosik luki w mowie ma i
mówi a-a-a-a (wymowa samogłosek
z przerwą:
o-o-o-o e-e-e-e u-u-u-u y-y-y-y
Raz głosik Gosik zmęczony bywa
I głoską AAAAAAAAAA
Jak gumę rozciągać zaczyna.
( wymowa pozostałych samogłosek w
ciągu słownym:
OOOOOOOOOOOOOOOO
UUUUUUUUUUUUUUUUU
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

