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Pamiętajmy, że efektywność ćwiczeń logopedycznych możliwa jest tylko poprzez
ich wielokrotne powtarzanie. Zachęcam, by ćwiczyć co najmniej raz w ciągu 
dnia.

Ćwiczenia usprawniające mięśnie języka:

Szukanie smakołyków
Romana Sprawka

Głodne ptaki postanowiły poszukać smakołyków. Nawoływały się nerwowo, by 
pofrunąć do pobliskiego lasu (gwizdanie naśladujące głosy różnych ptaków). 
Szybko znalazły się w środku zagajnika (przesuwanie językiem po górnym 
podniebieniu zaczynając od górnego wałka dziąsłowego w stronę gardła).Rozglądały
się ciekawie we wszystkich kierunkach (przesuwanie języka w kierunku nosa, 
brody, kącików warg przy szeroko otwartych ustach).Poszukując smakołyków, 
skakały po gałązkach drzew (dotykanie czubkiem języka kolejno górnych zębów 
przy szeroko otwartych ustach). Wkrótce zaczęły dostrzegać małe liszki na liściach
i posiliły się nimi (unoszenie języka ułożonego w kształt łyżeczki do górnego wałka 
dziąsłowego). Część zdobyczy postanowiły zanieśc pisklętom do gniazda (ułożenie
ust w dziobek i napięcie mięśni okrężnych ust). Po posiłku usiadły w pobliżu gniazd
i odpoczywały (ułożenie przedniej części języka na górnym wałku dziąsłowym i 
wykonanie kilku wdechów i wydechów nosem przy zamkniętych ustach).

Ćwiczenie słuchowe:
- wizyta mieszkańców innej planety – W Sobieniach-Jeziorach pojawili się 
mieszkańcy innej planety. Bardzo spodobał im się język, za pomocą którego 
porozumiewają się ludzie, dlatego postanowili zapamiętać jak najwięcej wyrazów. 
Podczas nauki okazało się jednak, że nie mogą sobie przypomnieć sylab, którymi 
rozpoczynają się wyrazy. Podpowiedz im pierwsze sylaby (w nawiasie przykładowe 
odpowiedzi): 

 kategoria pokarmy:
(lo-) dy, (sa-) łata, (wa-) rzywa;

 kategoria zabawki:
(la-) tawiec, (wó-) zek, (sa-) molot;

 kategoria ludzie:
(Lu-) cyna, (Woj-) tek, (leś-) nik, (wu-) jek, (We-) ronika, (Sa-) binka;

 kategoria dom:
(lo-) dówka, (wa-) zon, (lam-) pa, (wa-) lizka, (la-) tarka, (wa-) ga, (wo-) rek, 
(lus-) tro, (le-) ki, (wo-) da, (ser-) wetka, (le-) moniada, (wa-) nna;

 kategoria zwierzęta:
(sar-) na, (so-) wa;

 kategoria ubrania:
(su-) kienka, (skar-) petka, (san-) dały, (swe-) terek.


