
Logopedia- 15.04.2021 

Temat : Na wsi 

Dzień dobry kochani! Dziś wybierzemy się na wspólną podróż do gospodarstwa wiejskiego.. 

1. Trening narządów mowy – opowiadanie logopedyczne  „Na wsi.  Rodzic czyta 

opowiadanie i  zachęca dziecko do wspólnego wykonywania ćwiczeń – najlepiej przed 

lustrem. 

„Na wsi” 

Wycieczka na wieś to prawdziwa przygoda! Tu nie ma hałaśliwych skrzyżowań z trąbiącymi 

autami ( powtarzamy pi-bi, pi-bi) ani wielkich supermarketów (nadymamy policzki). Jest 

za to świeże powietrze (wykonujemy wdech nosem, a wydech ustami) i 

zwierzęta (uśmiechamy się szeroko). W gospodarstwie spotykamy kury dziobiące 

ziarenka (powtarzamy: ko, ko, ko)    i koguta, który wskoczył na płot (dotykamy językiem 

górnych zębów). Obok spacerują kaczki z małymi (powtarzamy: kwa, kwa), a z chlewika 

słychać chrząkanie świnek (chrząkamy). Rolnik zabiera nas na pastwisko (dotykamy 

językiem po kolei każdego górnego zęba), gdzie spotykamy stado krów z 

cielaczkami (powtarzamy: mu, mu). Mamy krowy liżą swoje dzieci (oblizujemy wargi) i 

odganiają od nich muchy (szybko dotykamy językiem jednego i drugiego kącika ust). 

Gospodarz oprócz zwierząt ma pola, na których sieje zboża (dotykamy językiem różnych 

punktów na podniebieniu). Wyjeżdża tam ciągnikiem z wielkimi kołami („rysujemy” 

językiem koła po wewnętrznej stronie policzków). Przed domem wita nas piesek radośnie 

merdający ogonem  (przesuwamy język po wewnętrznej stronie górnych zębów) i małe 

kociaki ocierające się o nasze nogi ( przesuwamy język po wewnętrznej stronie dolnych 

zębów). 

  

2. Ćwiczenia oddechowe - dmuchajka  

Kochany przedszkolaku , na pewno pamiętasz z zajęć zabawę z dmuchajką, czyli fruwającą 

kulką. Wydmuchiwaliśmy przez dmuchajkę  powietrze, a kulka w zaczarowany sposób 

unosiła się do góry i „tańczyła”. To była świetna zabawa. Teraz możesz przygotować taką 

domową dmuchajkę w domu. 

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/dmuchajka-fruwajaca-kulka/ 

  

3. Gimnastyka buzi i języka w wierszykach. 

Na koniec wierszyk logopedyczny, który pogłębi oddech, wydłuży fazę wydechową, pobudzi 

przeponę, a także usprawni wargi, żuchwę i podniebienie miękkie. 

  

Ziewanie 
  

Lew zwyczaje swoje miewa, 

gdy się budzi, głośno ziewa: 

                                 -Aaaa…… ( otwieramy szeroko buzię i naśladujemy ziewanie) 

  

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/dmuchajka-fruwajaca-kulka/


Gdy jest senna też pantera, 

do ziewania pysk otwiera: 

-Aaaa………… 

  

A i niedźwiedź szarobury 

ziewa, ostrząc swe pazury: 

-Aaaa…….. 

  

Kotek mruczek tuż przed spaniem 

też zajmuje się ziewaniem: 

-Aaaa……….. 

  

Hipopotam paszczę szczerzy, 

ziewa tak, jak się należy. 

-Aaaa……… 

  

W którą tylko stronę spojrzysz- 

ziewających wszędzie dojrzysz! 

-Aaaa………….. 

  

Dzieci wiedzą : To ziewanie 

zawsze nam zwiastuje spanie. 

  

Same dzieci też ziewają, 

gdy na spanie chętkę mają: 

-Aaaa…………. 

  

  

  

Miłej zabawy 

 


