Ćwiczenia logopedyczne

1. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego:
Słoneczko budzi się i uśmiecha - dzieci wyciągają do przodu wargi okrągłe jak słoneczko, następnie
rozciągają je do szerokiego uśmiechu.
Deszczyk – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wychodzi na spacer i unosi się do góry, w stronę
nosa. Nagle zaczął padać deszcz – język chowa się za górnymi zębami w jamie ustnej.
Tęcza – po deszczu pojawia się tęcza, dzieci rysują jej kształt, przesuwając czubek języka po górnej
wardze od jednego kącika ust do drugiego.
Wiatr – dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami ułożonymi w dziobek, starając się,
aby policzki nie wypełniały się powietrzem.
Kropelki – jak kropelki spadają z góry na dół, tak czubek języka porusza się od górnych do dolnych
zębów: najpierw powoli i bardzo dokładnie, a potem coraz szybciej.
Chmurki – dzieci rysują kształt chmurki, przesuwając językiem po wewnętrznej stronie warg, przy
zamkniętych ustach.
Parasol – dzieci naśladują otwieranie i zamykanie parasoli przez coraz szersze otwieranie ust i ich
zamykanie.
2. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze:
- kap, kap, kap
- plusk, plusk, plusk
- chlap, chlap, chlap
- fiu, fiu, fiu
3. Ćwiczenia oddechowe:
- bańki mydlane ze słomką,
- dmuchanie na wycięte krople deszczu,
- przenoszenie kropli deszczu na wyciętą chmurę lub parasol,
- nabieranie powietrza w policzki – wdech nosem , a wydech ustami.
4. Ćwiczenia słuchowo- emisyjne „ Marcowe granie”- zabawa polegająca na naśladowaniu odgłosów
deszczu za pomocą różnych faktur:
- drobny deszcz- uderzanie palcami w folię ,rękaw do pieczenia,
- mocniejszy deszcz- uderzanie palcami w folię aluminiową,
- ulewa - uderzanie palcami w papier do pieczenia,
5. Zabawa rytmiczna – powtarzanie krótkiego wiersza z klaskaniem.
,,Pada, pada deszczyk, słonko wyżej świeci, a deszczowe krople spadają na dzieci.”

Ćwiczenia utrwalające głoskę „sz” w wyrazach dla 5-6 latków

szafa, szalik, szatnia, szabla, szachy, szeroki, szelki, szufelka, szuflada, szewc, szopa, szorty,
szum, szofer, szuwary, szkoła, szyba, szyja, szynka, szydełko, szew, szept
kasza, kaszel, maszyna, nosze, kosze, kalosze, koszyk, koszula, kieszeń, wieszak, puszek,
groszek, poszewka, daszek, uszy, leniuszek, kieliszek
kosz, kapelusz, mysz, gulasz, klosz, kalosz, tusz, plusz
szkoła, szkło, szklanka, szpulka, szpital, szpada, szpak, sznurek, szmata, szwalnia, szkapa,
szkoda, szlak, szpilka, szpinak, szpulka, sztuka
podeszwa, myszka, biszkopt, broszka, gruszka, puszka, poduszka, mieszkanie, muszla,
kasztan, podszewka, większy, lepszy, wierszyk, Warszawa, dorsz, marsz, szyszka

Utrwalanie głoski „sz” w parach wyrazów dla 5-6 latków

blaszana puszka, obszerna szafa, kosz kasztanów, szerokie szuflady,
maszyna szyje, szara mysz, Zbyszek pisze, Tomaszek leniuszek, szary szalik,
szerokie szelki, szkolna szatnia, szkodliwy proszek, szklany klosz, pluszowy kapelusz,
fałszywy grosz, blaszana puszka, kosztowny naszyjnik, szpitalne nosze, puszysty szalik,
koszyk szpinaku, oszroniona szyba, bursztynowa broszka, pszenna kasza, mieszkanie, wszyta kieszeń.

Uwaga: ćwiczenia – wyrazy z głoska „sz” są przeznaczone dla dzieci, u których wywołano głoskę
na zajęciach z logopedą.

