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Rozwianie mowy opowieściowej. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

 

1.Usprawnianie narządów artykulacyjnych na wesoło.  

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I 

2. Zabawy logopedyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=GbbM1Eouy-Y 

„Magiczny kubek” 

Magiczny kubek  

          

 https://www.youtube.com/watch?v=WaY-RDjS9Kg 

 

3.  Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Odwzoruj kratka po kratce biedronkę. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I
https://www.youtube.com/watch?v=GbbM1Eouy-Y
https://www.youtube.com/watch?v=WaY-RDjS9Kg


 

4.  Wierszyki do utrwalania prawidłowej wymowy głosek  

  

“Idzie Tola” ( autor L. Krzemieniecka) 

Idzie Tola do przedszkola 

pod osłoną parasola. 

Deszczyk: kap! kap! kap! 

Spotkała ją Hania w polu: 

“Pod parasol weź mnie Tolu”. 

Deszczyk: kap! kap! kap! 

Jasio też się deszczu boi: 

“Chodź pójdziemy wszyscy troje”. 

Deszczyk: kap! kap! kap! 

Przyszli wreszcie do przedszkola, 

kapie woda z parasola. 

Deszczyk: kap! kap! kap! 

 

“Bąk” ( autor W. Chotomska) 

Kolorowy bąk ucieka mi z rąk. 

Poszedł w tany bąk blaszany, 

na blaszanej nodze i wiruje, i 

kołuje po całej podłodze… 

5.  Rozmowa na temat wiersza, rozwijanie mowy opowieściowej. 

- Dlaczego Tola wzięła parasol? 

- Kogo wzięła po drodze pod parasol? 

- Czy dobrze zrobiła? 

6.  Zabawy relaksacyjne z wierszykiem  logopedycznym  do masażyków. 
Zaproś do zabawy rodziców lub rodzeństwo 

Pizza 

Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające), 

lejemy oliwę (rysujemy palcem falistą linię), 

dodajemy szczyptę soli (lekko je szczypiemy).. 

no… może dwie, trzy. 

Wyrabiamy ciasto (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka), 

wałkujemy (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), 

wygładzamy placek (gładzimy plecy) i na wierzchu kładziemy: 

pomidory (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki), 



krążki cebuli (rysujemy koła), 

oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach), 

później … (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), 

posypujemy serem (szybko muskamy po plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji). 

Wyjmujemy i kroimy: (Kroimy plecy brzegiem dłoni) 

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata 

dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy). 

Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami) 

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam. 

 

Miłej zabawy!      ☺ 

 

Żródło: Printoteka.pl, zasoby Google, Rymkowo.pl, Logomowa.pl 

 

 


