
1. Zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny „ Koń w stajni”. 

 

W stajni bardzo smacznie spał sobie konik (chrapanie). Gdy nastał ranek, koń zbudził się, 

bardzo szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał 

więc sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją żuć(żucie). Po 

swoim śniadaniu koń oblizuje ząbki, żeby były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy 

językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do podniebienia, trzeba je koniecznie 

oderwać (przesuwamy językiem po podniebieniu). Konik  po swoim jedzeniu biega po 

zagrodzie (kląskanie), a ruchy te naśladuje język – raz w górę (język do nosa), raz w dół (język 

na brodę, buzia szeroko otwarta). Zmęczony konik podchodzi do strumyka i pije wodę (język 

zwinięty w rurkę). Przed nocnym spaniem konik dokładnie myje każdy ząbek (język 

przesuwamy po wewnętrznej i zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (językiem 

przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków. 

2. Bajka ortofoniczna „ W zagrodzie cioci Małgosi”  

https://www.youtube.com/watch?v=4lmVc2mG8R0 odgłosy zwierząt 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE, 

Koza muczy: ME, ME, ME, 

Indor gulga: GUL, GUL, GUL, 

Krowa ryczy: MU, MU, MU, 

Konik parska: PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 

3. Zabawy naśladowcza  

„Koty” 

• kotki piją mleczko języczkiem z talerzyków  (język wysuwamy jak najdalej z buzi), 

• oblizują wąsy (język sięga do kącików ust z jednej i z drugiej strony), 

• następnie chodzą wokół miseczek i miauczą „miau”. 

https://www.youtube.com/watch?v=4lmVc2mG8R0


 

„ Psy” 

• warczą „wrrr”, szczekają „hau, hau, hau”, jedzą kość –„mniam, mniam”, „wrrrwrrr”, 

oblizują się (język oblizuje górną i dolną wargę). 

„Krowy” 

• muczą „muuu”, 

• żują trawę  (buzia jest zamknięta, poruszamy żuchwą w różne strony), 

• dobra trawa (oblizujemy językiem całe usta). 

4. Zabawa oddechowa 

- zdmuchiwanie kawałka papieru z gładkiej powierzchni, 

- zdmuchiwanie świecy, 

- dmuchanie na watkę, piórko, 

- dmuchanie baniek mydlanych, 

- wdech - unoszenie rąk bokiem do góry, wydech - powolne opuszczanie rąk, 

5. Ćwiczenia utrwalające głoskę „sz” 

szampon, szachy, szynka, szafa, szufelka, szuflada, szary, szeroki, szelki, szpilka, szalik, szopa, 

szyja, sznurek, itp.; 

muszla, kasza, pasztet, wieszak, koszula, maszyna, fartuszek, gruszka, nosze, uszy, kusza, 

puszka, itp.; 

mysz, kalosz, dobosz, talerz, wachlarz, nietoperz, lekarz, kosz, kurz, kapelusz, klosz, gulasz, 

grosz, plusz, garaż, bagaż, wąż, itp.; 

„Szajka myszy” 

 Szajka myszy na paluszkach,  

Szuka groszku po garnuszkach.  

W szafie kaszę pałaszuje,  

I okruszków poszukuje!  

Szymek przerwał myszkowanie, 

Poszedł, kupił kota na nie. 

 



 

6. Połącz zwierzę z jego cieniem. 

 



 

7. Połącz zwierzę z miejscem, gdzie lubi odpoczywać. 

 


