
18.05.2020r – zajęcia z logopedii 

ĆWICZENIA DO WYKONANIA W DOMU 

Wystarczy kilka minut dziennie. 

Wszystkie ćwiczenia powinny być wykonywane powoli ale starannie. 

• 5 wdechów i wydechów 

• uśmiech żabki  (na zamkniętej buzi)  i 2 cmoknięcia- buziaczki powtórzyć 6 razy 

• wysuwanie i chowanie języka powtórzyć 6 razy 

• języczek za górnymi ząbkami i powoli przesuwać do tyłu po podniebieniu , tak jak byśmy malowali 

pędzlem podniebienie powtórzyć 5 razy  

• kolejno czubkiem języczka robić kropeczki na podniebieniu, delikatnie stukać o podniebienie kilka 

sekund 

• „drapanie” warg ząbkami- najpierw skrobiemy górnymi ząbkami dolną wargę ok 30 sekund i zmiana 

dolne ząbki drapią górna wargę ok 30 sekund  

• kląskanie językiem jak konik, najpierw powoli i cicho i coraz szybciej i głośniej ok 30 sekund 

• ułożyć dziubek z warg i dmuchać przez mały otworek , wdech i głęboki jak najdłuższy wydech 4 

powtórzenia 

 

 

Bajeczka logopedyczna do wspólnego ćwiczenia. 

 „INDNIANIE” 

Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi 

dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki) i żonami (cmokając całujemy 

palce lewej ręki). Wsiadają na swoje konie i jadą (kląskanie) przez most (usta jak 

do U) i przez prerię (usta jak do I). Konie zmęczyły się ( parskają ) i dają znak, że 

chcą pid: ihaha. Ihaha...Indianie zatrzymują konie: prrr.. prr....Konie piją (ruchy 

języka z dołu do góry, naśladujące picie zwierzęcia). Nagle Indianie zobaczyli 

zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli rozpalić ognisko. Nie 

mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmuchać, żeby ognisko 

się rozpaliło (dmuchanie w złączone ręce. Upiekli na ogni zwierzynę i zrobili  

sobie ucztę (mlaskanie i oblizywanie szeroko otwartych ust). Po pewnym czasie 

zachciało im się spad (ziewanie ) i zasnęli (chrapanie) rano Indianie zawołali 

konie: a-o-e, y-u-i (przeciągamy samogłoski). Wsiedli na nie i pojechali przez 



prerię a potem przez most. Wrócili do wioski witając się ze swoimi dziećmi i 

żonami. 


