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1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

Bocian i żaba – dzieci naśladują dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwierają je                                     

i zamykają, a następnie rozciągają szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała się przed 

bocianem. 

Biedronka ma dużo kropek – dzieci rysują czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy szeroko 

otwartych ustach, unosząc język do góry. 

Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dzieci unoszą język do góry, w stronę 

nosa, a potem znów chowają za górnymi zębami. 

Pszczoła – dzieci naśladują bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz. 

Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dzieci poruszają naprzemiennie językiem od jednego                            

do drugiego kącika ust. 

Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dzieci otwierają szeroko usta i językiem 

skaczą za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed zęby. 

2.Praca plastyczno – techniczna „Biedronka” lub „Żabka”. Do zrobienia biedronki wykorzystaj kartki 

z kolorowego bloku. 

 

 

Żabka wymaga więcej pracy i potrzebne będą spody od butelki plastikowej, farby i papier kolorowy. 

3.Ćwiczenia oddechowe „Spokojnie oddychamy na łące” 

Rodzic prosi dziecko, aby położyło się na plecach i wyobraziło sobie, że znajduje się na łące.                     

Następnie kładzie na  brzuchu dziecka książkę i określa prawidłowy tor oddechu: wdech nosem – 

wydech ustami. W ten sposób dziecko nauczy się spokojnie oddychać. 

 



4.Zabawa językowa „Łąka” 

Rodzic dzieli rytmicznie (na sylaby, części) nazwy mieszkańców łąki i roślin tam występujących (np. mo 

– tyl, bied – ron – ka, chab – ry). Zadaniem dziecka jest płynne wypowiedzenie nazw. Można również 

zabawić się w odwrotny sposób – rodzic wypowiada pełną nazwę, a dziecko dzieli na sylaby i przelicza 

je. 

5.Słuchanie piosenki  „W zieleni łąka majowa”(sł. F.Leszczyńska, muz. Z. Holska – Albekier), rozmowa 

na temat wysłuchanego tekstu. 

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg 

 

W zieleni łąka majowa, 

gdzieś w trawie świerszczyk się chowa. 

Nastroił skrzypce maleńkie, 

gra zielone piosenki. 

 

Ref. Dla mamy piosenki dla mamy, 

dla mamy piosenki dla mamy. 

Dla mamy piosenki dla mamy, 

dla mamy piosenki dla mamy. 

 

W kolorach łąka majowa 

już od stokrotek różowa. 

A od bławatków błękitna, 

bo wszystkie kwiaty zakwitły. 

 

Ref. Dla mamy zakwitły dla mamy, 

dla mamy zakwitły dla mamy. 

Dla mamy zakwitły dla mamy, 

dla mamy zakwitły dla mamy. 

 


