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Drogie dzieci, wiosna w wełni. Wokół nas jest mnóstwo zieleni i kwitnących roślin i krzewów. Możemy zaobserwować też 
różne małe i duże zwierzęta: owady, które fruwają nad kwiatami; ptaki, które budują gniazda i wysiadują jajka. Dzisiaj 
proponuję zabawy, w których będziemy naśladować ruchami ust i języka niektóre zwierzęta. 

 Zapraszam do zabawy.

Dla wszystkich dzieci

Wiosenna gimnastyka artykulacyjna. Ćwiczenia mające na celu wypracowanie pionizacji języka, niezbędnego do 
prawidłowej wymowy głosek z szeregu szumiącego [sz], [ż/rz], [cz], [dż] oraz głoski [r]. Wydrukowaną kartę z obrazkami 
można pokolorować i porozcinać wzdłuż linii. Pojedyncze karteczki poskładać i wrzucić do pojemnika lub umieścić każdą z 
nich w jajku niespodziance. Zadaniem dziecka jest wylosować i wykonać zaproponowane ćwiczenie. Dobrą zabawą będzie 
wykonywanie ćwiczeń na zmianę z rodzicem. Poniżej zdjęcie z przygotowanymi zadaniami. W załączeniu plik do pobrania.

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-artykulacyjne/wiosenna-gimnastyka-artykulacyjna/

Wymień pięć – zabawa rozwijająca zasób słownictwa

Będą nam potrzebne karty z obrysowaną rączką dziecka i zapisaną kategorią, można posłużyć się „łapkami” z linku 
poniżej.  Zadaniem dziecka jest wylosowanie karty z narysowaną rączką i wymienienie pięciu rzeczy według kategorii 
podanej na karcie. To zadanie ma na celu bogacenie słownika czynnego – na początku zabaw z „łapkami” można 
wymieniać rzeczy razem z dzieckiem lub po tym jak dziecko skończy mówić, dopowiedzieć kilka swoich słów. Szczegółowy 
opis zabawy w tym samym linku
https://domologo.pl/logopedia/wspieranie-mowy/rozwijanie-zasobu-slownictwa/wymien-piec-zabawa-rozwijajaca-
zasob-slownictwa/
Dla dzieci młodszych
Kategorie: pojazdy, rośliny, kolory, owoce, do jedzenia, do picia, części ciała, zwierzęta, ptaki, ubrania, małe, duże, gorące,
zimne, ciężkie, miękkie

Dla dzieci starszych
Przygotowujemy „łapki” w kolorze czerwonym i zielonym.
Karty z czerwoną rączką, zawierają następujące kategorie: pojazdy, rośliny, kształty, kolory, narzędzia, instrumenty, 
uczucia, meble, budynki, sporty, gry, dni tygodnia, nazwy miesięcy, owoce, warzywa, napoje, do jedzenia na obiad, części 
ciała, ubrania, do nałożenia na stopy, domowe zwierzęta, zwierzęta z gospodarstwa, dzikie zwierzęta, ptaki, owady, słowa 
związane z pogodą.
Natomiast karty z zieloną rączką, zawierają kategorie: małe, duże, nowoczesne, starodawne [stare], tanie, drogie, gorące, 
zimne, smaczne, obrzydliwe, wesołe, smutne, czerwone, zielone, biało- czarne, ciche, głośne, krótkie, długie, szybkie, 
powolne, ciężkie, lekkie, twarde, miękkie, ładne, szorstkie.

                                                                                                            

Pozdrawiam
Katarzyna Klecha

W przygotowaniu zadań korzystałam ze strony:
www.domologo.pl
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