
Logopedia- 13.04.2021 

Temat: W kosmosie. 

 

Dzień dobry kochani  

Dziś wybierzemy się na wspólną podróż w kosmos. 

 

 

1. Bajka logopedyczna "Języczek w kosmosie". 
 

Wysłuchaj uważnie bajki i wykonuj ćwiczenia buzi wraz z rodzicem. 

 

Pewnego dnia Języczek Wędrowniczek wygrał w konkursie radiowym bilet na 

kosmiczną wyprawę. Bardzo się ucieszył -hurra, hurra, hurra!!!- zawołał. 

Postanowił przygotować sobie rakietę do podróży, spojrzał w prawo, w lewo, w 

górę, w dół (wysuwamy język w odpowiednim kierunku) rozejrzał się 

dookoła językiem w prawo i w lewo: wszystko było zakurzone, więc zdmuchnął 

kurz (nabieramy powietrze nosem i wypuszczamy ustami), od kurzu 

zakręciło go w nosie, aż kichnął (aapsik, aapsik).Postanowił umyć okna 

(czubkiem języka wykonujemy okrężne ruchy po wewnętrznej stronie 

policzka prawego i lewego), ściągnął pajęczyny z sufitu (język na 

podniebienie), umył podłogę (dotyka części pod językiem), przeliczył butle z 

tlenem (czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze i na dole). 

Rakieta gotowa! Odpalił silnik (szszsz),wystartował (wrrrrr).Leci i rozgląda się 

najpierw w prawo i w lewo, a następnie dookoła. Dotarł do pierwszej planety, na 

której kosmici porozumiewają się w języku „konikowym” (kląskając). Wyrusza 

na kolejną planetę „buziaczkową” – kosmici porozumiewają 

się cmokając. Kolejna planeta, to planeta „wężowa” (syczenie-ssssssss). 

Oczywiście języczek za każdym razem odpala rakietę i startuje. Planet może być 

niezliczona ilość prosiaczkowa (chrum, chrum), szurająca (szur,szur), 

stukpukowa  (stuk-puk) itd., 

Nagle słyszy dźwięk budzika (pi,pi,pi,pi), rozgląda się dookoła (język dookoła 

ust), ziewa (aaaaa) i śmieje się (ha, ha,ha,hi,hi,,hi,he,he,he,hy,hy,hu,hu,hu) – 

okazało się, że kosmiczna przygoda języczka to był tylko sen. 

 

2. "Rakieta"- ćwiczenia oddechowe. 

Zanim wykonamy ćwiczenia oddechowe musimy zacząć od wykonania rakiety. 



Do tego zadania będziemy potrzebować: 

 

   - blok techniczny 

   - flamastry 

   - klej 

   - nożyczki 

   - ołówek 

   - słomki do napojów 

Kartkę składamy na pół i rysujemy rakietę lub statek kosmiczny. Następnie 

równo wycinamy. Potrzebujemy dwie sylwety tej samej wielkości. Teraz 

kolorujemy według własnego pomysłu. Na koniec smarujemy klejem brzegi i 

sklejamy tak, by w środek włożyć słomkę do napojów.  

Film instruktażowy https://youtu.be/JFFaBb3FTZE 

 

3. Gra logopedyczna „Kosmici”  

Link do pobrania plansza gry: 

https://drive.google.com/open?id=1C6HvK67xlJoW6Usa5Rs2MUMoFIrChY0F 

Link do pobrania przykładowa instrukcja: 

https://drive.google.com/open?id=1OSJSUSO_F9bINOvmdkX6zTtz0Cv-qno8 

 

Udanej zabawy  
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