
16.03.2020r – zajęcia z logopedii klasa I 

Podaje zestaw ćwiczeń logopedycznych, usprawniających aparat artykulacyjny do wykonania w domu, 

warto powtarzać je  co drugo dzień i ćwiczyć 15 minut dziennie. 

Ćwiczenia warg  

1. Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej.  

2. Oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”. 

 3. Zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”.   

4. Parskanie  

 5.  Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym otwarciu ust / żuchwa opuszczona/.  

 6. Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od jednego do drugiego kącika ust.  

 7. Rurka – wargi ściągnięte i zaokrąglone unoszą boki języka. 

 8. Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian kształt „łopaty” i „grota”.  

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie  

1. Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej.  

2. Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie. 

3. Masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi i odwrotnie).  

4. Dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową.  

5. Układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną artykulacją warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e, u-a-i-o-e-y, o-

a-y-i-u, e-y-i-o-a-u, u-i-y-a-o.  

6. Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u, i-a, u-o, o-i, u-i, a-o, e-o itp. 

  

Ćwiczenia prawidłowego połykania 

 1. Unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami przy otwartych a następnie zamkniętych ustach.  

2. Lizanie czubkiem języka wałka dziąsłowego.  

3. Trzymanie czubkiem języka cukierka tik-tak przy wałku dziąsłowym, jednoczesne połykanie śliny.   

 

Następnie do wykonania karty pracy nazwane kolejno: 

- 16.03 kl I 1 

-16.03 kl I 2 

- zagadki 

 

 







 

  
 

Wszelkie prawa zastrzeżone                                                         źródło: www.superkid.pl 

SuperKid.pl [ Zagadki – Wiosna ] 

ZZggaaddnniijj,,  oo  cczzyymm  mmoowwaa??  

Swym czerwonym dziobem 
chwali się od rana. 
Na jednej nodze stoi. 
Zna ktoś tego pana? 

Miauczeć nie potrafią, 
lecz futerko mają. 
Na wierzbowych witkach 
wiosną wyrastają. 
 

Ogrodnik w pulchnej ziemi 
rozsiewa je wiosną. 
To z nich już niedługo 
roślinki wyrosną. 

Jak nazwiemy kwiatek, 
co śniegi przebija 
i zwiastuje wszystkim, 
że zima już mija? 
 

Cóż to jest za pora, 
gdy zima odchodzi 
i ochoczo do życia 
przyroda się rodzi? 
 

Zza chmurki się wychyla 
i na wszystkich zerka. 
Bawić się, gdy świeci, 
to przyjemność wielka. 
 

Zostaje po deszczu 
w dziurze na chodniku. 
Wskoczyć w nią w kaloszach 
to śmiech i masa krzyku! 
 

Co to za ozdoby 
na gałązkach rosną: 
soczyste, zielone, 
zdobią drzewa wiosną? 
 

Chętnie wskoczy do stawu 
lub muszką się posili, 
ale przed bocianem 
zmyka w jednej chwili! 
 

Na jakie to święta  
pisanki robimy, 
pieczemy mazurki 
i koszyk święcimy? 
 

http://www.superkid.pl

