
08.04.2021- czwartek 
 
 
 

 

Zapraszam do wspólnej zabawy i pracy w domu. Oto kilka propozycji: 

 

Temat zajęć: „Zosia Samosia” 

 

1. Ćwiczenia narządu artykulacyjnego: 
 
 
 

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 
 
 
 

Ćwiczenia języka 

 wysuwanie i chowanie języka – „język bawi się w A-kuku”
 wysuwanie szerokiego, płaskiego języka na wargi „łopatka”(można pomóc sobie rozsunięciem kącików jak do 

uśmiechu i spłaszczeniem języka zbliżonymi do siebie zębami),
 wysuwanie wąskiego języka na wargi „język węża” wysuwanie języka jak najdalej na brodę,
 przesuwanie poziomo języka pomiędzy kącikami warg,

 bez opierania go na wardze - „wycieraczki w samochodzie”

 oblizywanie ruchem okrężnym warg posmarowanych miodem, dżemem, nutellą - „jak oblizuje się kotek”
 oblizywanie ruchem okrężnym zewnętrznej i wewnętrznej strony zębów – „mycie ząbków językiem – jak kotek, 

który nie używa szczoteczki do zębów”



 wypychanie językiem policzków „gulka”
 unoszenie czubka języka do zębów górnych dolnych„ liczenie ząbków”

 unoszenie czubka języka do dziąseł (jak przy artykulacji głoski "l")

 "klaskanie" językiem - jak „konik”

 zlizywanie nutelli, śmietany z talerzyka – „jak je kotek”
 lizanie lizaka „na odległość” – wyciągając jak najdalej język

 
 

 

Ćwiczenia warg  

 szeroki uśmiech


 buzia - „ryjek


 dziobek jak kaczuszka


 burczenie dwoma wargami „motorek”


 całusy, cmokanie


 nakładanie dolnej wargi na górną nakładanie górnej wargi na dolną










2. Zabawa oddechowa – Wesoła rękawiczka- link do filmu instruktażowego 
https://www.youtube.com/watch?v=s1OEHAhoj8o 

https://www.youtube.com/watch?v=s1OEHAhoj8o


3. Karta pracy 

 

1. Omawiamy z dzieckiem obrazki. Analizujemy zachowanie dziewczynki. 

2. Łączymy takie same obrazki  
3. Dziecko przykleja obrazek pod obrazkiem- układa sekwencje. . Zwracamy uwagę żeby przyklejać jabłka od lewej do 

prawej. 
 
 
 

 

Źródło. „Myślę, czytam, rysuje. Rozwojowy model terapii.” Agnieszka Bala 







 
 

 

4.  Wierszyki. Zapraszam rodziców do przeczytania wierszyka dziecku. Dziecko powtarza za rodzicem. 

 

I. Michalak-Widera, K. Węsierska 

„Zosia Samosia” 

 
„Jest taka jedna Zosia, 

Nazywa się Zosia Samosia, Bo 

wszystko : „sama’, „sama”, 

„sama!” 

 
Ważna mi dama. 

 

Wszystko sama lepiej wie, 

 

Wszystko sama robić chce. 

 

 

 


