
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci

,,Potrafię szumieć” 

I. Przeczytajcie głośno bajkę.


Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze 
swoimi dziećmi i żonami (cmokamy). 

Wsiadają na swoje konie i jadą najpierw przez most  (usta  jak  
do  ,,u’’  i  kląskamy), a potem przez prerię (usta jak do ,,i’’ i 
kląskamy).

Konie zmęczyły się  (parskamy)  i dają znak, że chcą pić:  ihaha, 
ihaha, ihaha. Indianie zatrzymują swoje konie:  prrr… prrr … prrr… 
Konie  piją (wykonujemy ruchy  języka  z  dołu  do  góry,  
naśladujące  picie  zwierzęcia). 

Zbliża się noc, więc muszą rozpalić ognisko. Zaczynają od małej 
iskierki i muszą mocno dmuchać, żeby ognisko się rozpaliło 
(dmuchamy). Upiekli na ogniu zwierzynę i zasiadają do uczty 
(mlaskamy  i  oblizujemy  szeroko  otwarte  usta). Po pewnym 
czasie chce im się spać  (ziewamy) i zasypiają. 

Rano Indianie wołają rozbiegane konie :  a-e-o, y-u-i ,a-e-o, y-u-i  
(przeciągamy  samogłoski). Wsiadają na nie i jadą przez prerię (usta 
jak do ,,i’’, kląskamy ), a potem  przez most (usta jak do ,,u’’ i 
kląskamy ). Wracają do wioski i witają się ze swoimi dziećmi 
(cmokamy). 



II. Naśladujemy szum wiatru

Szumi morze – szszsz...

Szumi wiatr – szszsz...

Szumi woda – szszsz...

Szumi las – szszsz...

Szumią drzewa – szszsz...

Szumią liście – szszsz...

Szumię ja – szszsz...

Szumisz ty – szszsz...

Szumi mama – szszsz...

Szumi tata – szszsz

Szumi miś – szszsz…


III. Powtarzamy sylaby


Podczas ćwiczeń należy przedłużać wymowę głoski „sz”: 

szszu, szszo, szsza, szsze, szszy, 

uszszu, yszszy, oszszo, aszsza, eszsze,  

oszsz, uszsz, aszsz, eszsz, yszsz.


IV. Powtarzamy słowa


szafa, szatnia, szakal, szachy, szalik, szabla, szufelka, szuflada, 
szopa, szelki, szyba, szynka, szyny, szum, Szymon, 

koszula, wieszak, muszelka, bambosze, leniuszek, naszyjnik, 
mieszkanie, maszyna, kaszel, nosze, koszyk, poszewka, puszek, 
uszy, kieszeń, wieszak,  ptaszek, afisz, kosz, klosz, 

kalosz, kapelusz, Łukasz, Mateusz, grosz, gulasz, szkoła, szkoda, 
szklanka, szminka, sznurowadła, szpilka, szpak, gruszka, poduszka, 
kasztan, paluszki, biszkopt, bursztyn, podszewka, myszka, 
biszkopt, broszka, gruszka, puszka, poduszka, mieszkanie, muszla, 
kasztan, podszewka, szyszka, szaszłyk.




V. Na koniec zadanie „W parku”.




	 

Powodzenia!


