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Zapraszam do wspólnej zabawy z dzieckiem. 

Ćwiczenia nie muszą być skomplikowane i nudne. Wystarczy poświęcić 

swojemu dziecku pół godzinki i połączyć  przyjemne z pożytecznym. 

Nawiążemy bliższe relacje, wyćwiczymy aparat mowy, 
zagospodarujemy efektywnie czas dziecku... 

1. Gimnastyka buzi i języka. 

„Zabawa w lusterka” 

Przed lusterkiem możemy pobawić się w naśladownictwo. Rodzic wykonuje minę, 

którą naśladuje dziecko. Liczenie zębów górnych i dolnych sprawia, że język staje się 

giętki i sprawniejszy.  

„ Zabawa śmieszne minki”  

Zabawa polega na tym, że dziecko do lusterka wykonuje różne śmieszne minki. Im 

śmieszniejsze minki, tym fajniejsza zabawa. 

Zabawy są świetną rozgrzewką do ćwiczeń z głoskami. To model usprawniania 

aparatu mowy. 

2.  Zabawa "Co szumi?”"– wypowiadamy zdania, a dziecko wybrzmiewa głoskę „ sz” 

  

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... 

3.  Teksty do ćwiczeń: 

  ćwiczymy nie tylko poprawna wymowę, ale również pamięć  

Myszka 

Łepek z uszami wytnę z kasztana, 

Na brzuszek wezmę szyszkę. 

Ogonek i łapki będą wełniane 

i do zabawy zrobię myszkę. 

  



Przyszła myszka do szewca i prosi: 

uszyj mi puszyste bambosze  

takie, jak teraz się nosi. 

Zerknął szewc na myszkę radosny 

i rzekł: Mam, dużo roboty,  

zaczekaj do przyszłej wiosny. 

  

Łakomczuszek 

Raz do brzuszka łakomczuszka 

wpadła gruszka, dwa jabłuszka, 

miód z garnuszka,  

z barszczem uszka 

i bigosu cała puszka. 

Oj, uważaj łakomczuszku, 

straszny tłok jest w twoim brzuszku! 

Od Warszawy do Koluszek  

tyś największy łakomczuszek. 

4. Jeśli macie ochotę jeszcze na zabawę , zapraszam do obejrzenia filmiku, zrobienia 

zwierzątek łąkowych z rolek po papierze toaletowym.  Świetne ćwiczenia manualne. 

Później proponuję zabawy :  

• naśladujemy  pszczołę  bzzzzzz……. 

• naśladujemy żabę …….kum, kum….     

• i inne …….. 

https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q 

 

Wspaniałej zabawy Wam życzę Drogie Dzieci       

 


