
Kącik logopedyczny – 25.05.2020 

 

Witajcie Przedszkolaki !!!! 😊   

 

Słodka gimnastyka buzi i języka: 

https://view.genial.ly/5ea69a8763183e0d944027e2/interactive-image-slodka-gimnastyka-

buzi?fbclid=IwAR1S10aQk1QC4E_ZxYXXGozKXfcQ4R87pgViMZP2w-pk9pIos6PPH4yPGkc 

 

I jeszcze bajka logopedyczna. Posłuchajcie i poćwiczcie  

(rodzic czyta, dziecko wykonuje ćwiczenia) 

„Spotkanie na polanie” 

       Pewnego letniego dnia słońce wstało bardzo wcześnie i  szeroko 

uśmiechało się  do całego świata ( rozchylamy szeroko usta i uśmiechamy się, 

pokazując dolne i górne zęby). Mała myszka , która mieszkała na leśnej 

polanie, wyszła ze swojej norki i rozglądała się wokoło ( przesuwamy język w 

kąciki ust- na prawo, na lewo,  w górę i na dół). Pomyślała,   że to dobry dzień 

na spotkanie z innymi myszkami, by wspólnie pobiegać wokół drzew  w lesie ( 

wysuniętym z buzi językiem wykonujemy kółka). Uśmiechnęła się szeroko na 

myśl o dobrej zabawie  ( rozchylamy szeroko usta w uśmiechu, nie 

pokazujemy zębów). Przez chwilę wsłuchiwała się w różne odgłosy: skaczących 

wiewiórek                       ( dotykamy czubkiem języka górnych i dolnych 

siekaczy), śpiewających ptaków ( ćwir, ćwir  ćwir), stukających w drzewa 

dzięciołów ( czubkiem języka delikatnie kląskamy),  pohukujących  puchaczy ( 

hu, hu, hu),  a także liści poruszających się na wietrze ( szszszszsz) i 

szeleszczących pod nóżkami myszki   ( szu szu szu). Nagle usłyszała inny dźwięk 

( sssssssss), to nie były ani liście, ani odgłosy biegających jeżyków ( tup, tup, 
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tup ). Chwilę trwała w bezruchu. „ Może to wiatr?”- pomyślała. Rozejrzała się 

na prawo ( przesuwamy język do prawego kącika ust) i na lewo   ( 

przesuwamy język do kącika lewego). Znów ten sam dźwięk ( ssssss). 

Wysuwała główkę   do przodu i chowała ( wysuwamy  wąski język z buzi w linii 

prostej   i chowamy go). Wtem zobaczyła  pełzającego w trawie węża.  

Przesuwał się powoli wśród traw i kamieni   ( wysuwamy język z buzi wąski- 

szeroki na zmianę).       W pierwszej chwili myszka przestraszyła się, ale wąż był 

przyjaźnie nastawiony, syczał cichutko ( sssssss) ,  a wokoło szumiały lekko listki 

na drzewach ( szszszszsz), jakby mówiły: „ Nie bój się myszko, mały wąż 

wyszedł tylko na spacer”. Jednak myszka popiskując ( pi, pi, pi ) wolała oddalić 

się jak najszybciej. Kiedy dotarła do swojego domku, odetchnęła spokojnie ( 

oddychamy głęboko, wdychając powietrze noskiem wydychając powoli 

ustami). 

 

Poćwiczcie jeszcze w ten sposób: 

https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg 

 

 I jeszcze jedno zadania  - dla chętnych 😊  

Ułóż puzzle: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=155731ecb756 
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