
07.04.2020r – zajęcia z logopedii Klasa II 

Ćwiczenia oddechowe i usprawniające 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. Naprzemienne wymawianie „ i – u”.  

5. Cmokanie.  ( wysyłanie buziaczków) 

   Ćwiczenia języka  

1. „ Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta. 

 2. Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.  

3. Kląskanie językiem. ( jak konik) 

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie  

1. Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej.   

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

Ćwiczenia policzków  

1. Nadymanie policzków – „ gruby miś”. 

 2. Wciąganie policzków – „ chudy zajączek”. 

 3. Nabieranie powietrza w usta i zatrzymanie w jamie ustnej, krążenie tym powietrzem, powolne wypuszczanie powietrza. 

 Następnie wspólne czytanie wierszyka logopedycznego z mamą: 

„Król wiatrów”- podczas czytania przez rodzica naśladuj szum wiatru, różnicując natężenie głosu. (ciszej, głośniej) 

         „ Za siedmioma lasami, na ogromnej górze mieszkał król wiatrów. Na wiosnę zlatywał z góry i szumiał łagodnie: szszsz…, by nie 

postrącać płatków z kwitnących drzew. W lesie najczęściej leżał na swym łóżku i obserwował bawiące się dzieci w pobliskim przedszkolu. 

Szumiał tylko wtedy, gdy chmury zbierały się nad placem zabaw, by je rozpędzić, lub wówczas, gdy słońce za mocno piekło i dzieciom było 

bardzo gorąco: wtedy też szumiał lekko: szszsz. Gdy nadchodziła jesień przeganiał czarne, kłębiące się listopadowe chmury, szumiąc 

groźnie: szszsz. Najwięcej jednak hulał o świcie podczas mroźnych, srogich zim i wołał: szszsz! Zaglądał przy tym do okien, by zobaczyć, 

jak bawią się dzieci w domach i przedszkolach. Stukał w okienka, jakby wywołując dzieci na dwór. Ale one wolały zostać w ciepłym pokoju 

i tylko przez szybę przyglądać się tańcom wiatru”. 


