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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:

Wesoły konik
Patrycja Siewiera-Kozłowska

Pewien mały konik wybrał się na przechadzkę. Biegał drogą, a jego kopytka 
głośno kląskały (kląskanie – język przyklejony do podniebienia odrywamy z głośnym
kląśnięciem). Kiedy droga zaczęła biec pod górę, konik musiał nieco zwolnić 
(wolne kląskanie), ale już za chwilę mógł biec z górki (szybkie kląskanie). Konik 
trochę zmęczył się wędrówką, a zmęczone koniki zwykle parskają (nabieramy 
powietrze, zamykamy wargi, uwalniając powietrze wprawiamy wargi w wibrację). 
Na szczęście w pobliżu była piękna łąka, pełna soczystej trawy mniam, mniam 
(żucie brzegów języka zębami trzonowymi – żeby rozciągnąć całą  jego 
powierzchnię). Konik bardzo się ucieszył (rozciągnięcie warg w uśmiechu – zęby 
widoczne) – zarżał radośnie: icha cha, icha cha (dzieci naśladują rżenie konika: 
icha cha, icha cha) i zaczął skubać soczystą trawkę, która bardzo mu smakowała 
(oblizanie warg powolnym ruchem okrężnym języka przy szeroko otwartch ustach). 
Wokół latały muchy, ale konik opędzał się od nich swoim ogonem (dziecko unosi 
czubek języka na górną wargę, opuszcza na dolną wargę, kieruje czubek języka 
do jednego i drugiego kącika ust – przy szeroko otwartych ustach).

"W domu" Anna Mikita – rozwiąż zagadki, powtórz wyrażenia.

Może stać na biurku
lub nocnym stoliku.
Włączasz ją, gdy jest ciemno
w twoim pokoiku. (lampka)
zapalona lampka

Stoi w kuchni szafka,
w której mieszka zima.
Mama w takiej szafce
ser i lody trzyma. (lodówka)
zielona lodówka

Bywa w ramce lub bez ramy
i na ścianie je wieszamy.
Ja się chętnie w nim przeglądam,
bo chcę wiedziec jak wyglądam. (lustro)
wielkie lustro



Co to za aparat
w pokoju na szafce?
Najpierw dzwoni, potem słyszysz
jakiś głos w słuchawce. (telefon)
telefon Leny

Ma łupinę jasnozłotą,
pod nią wiele białych łusek.
Szczypie w oczy, gdy się kroi
jej pękaty brzuszek. (cebula)
malutka cebula

Wisi tuż pod kranem
w łazience na ścianie.
Nad nią myjesz ręce
zawsze przed śniadaniem. (umywalka)
nowa umywalka

Bywa kudłaty albo głądki,
w jednym kolorze albo w kwiatki.
Zawsze przytula się do podłogi,
żeby ci było ciepło w nogi. (dywan)
brązowy dywan

"Zwierzęta" Anna Mikita – rozwiąż zagadki, powtórz wyrażenia.

Śpi przez cały dzień,
a w nocy poluje.
Fruwa cicho i w ciemnościach
myszy wypatruje. (sowa)
ciekawa sowa

Choć jest duża i rigata
nie musisz uciekać.
Kiedy dasz jej smacznej trawy
ona da ci mleka. (krowa)
leniwa krowa


