MATERIAŁY LOGOPEDYCZNE

Zabawa logopedyczna – urodziny Kubusia Puchatka
Nadszedł dzień urodzin Kubusia Puchatka. Jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu wraz z
Krzysiem postanowili zorganizować dla niego przyjęcie niespodziankę. Krzyś zajął się
przyrządzeniem tortu urodzinowego. W wielkiej misce ubił pianę z jajek (wykonujemy obroty
językiem, najpierw w prawo, później w lewo), dodał do niej mąkę (wysuwamy wąski język, jak
najdalej do przodu) i proszek do pieczenia (wysuwamy wąski język, jak najdalej do przodu).
Następnie całość przełożył do blaszki i wstawił do piekarnika (wypychamy dolne zęby
językiem). Kiedy ciasto było już gotowe Krzyś posmarował je masą miodową (przesuwamy
językiem po podniebieniu od zębów w kierunku gardła i z powrotem). Po południu wszyscy
razem zapukali do Kubusia Puchatka (wypowiadamy: puk, puk). Na widok przyjaciół i tortu
urodzinowego Kubuś bardzo się ucieszył (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów). Po
wysłuchaniu głośnego Sto Lat, szybko zdmuchnął świeczki na torcie (wdychamy powietrze
nosem, a następnie wypuszczamy ustami) i zabrał się do jego krojenia. Krzyś pomógł mu
poczęstować urodzinowym ciastem przyjaciół. Wszyscy jedli tort ze smakiem (oblizujemy się).
W końcu nadeszła chwila, której Kubuś nie mógł się doczekać, a mianowicie rozpakowywanie
prezentów. Szybko, więc odkleił wstążeczki, którymi były zapakowane (przyklejamy język do
podniebienia i odrywamy go z głośnym mlaśnięciem). Przyjęcie urodzinowe podobało się
każdemu, szczególnie uradowany był Kubuś Puchatek, że mógł tak miło spędzić swoje urodziny
i że przyjaciele go nie zawiedli.

Pamiętajmy o ćwiczeniach przygotowawczych do wymowy każdej głoski. Podaję przykłady
wymowy głosek.

SZ
Na wieszaku wisi szalik
W szatni stoją wieszaki
W koszyku jest groszek
Mama szyje koszulę

CZ
Na poczcie sprzedają znaczki
Czarek ma czołg
W doniczce są czerwone kwiaty
Dziewczynka płacze

Ż
Na talerzu leżą rzodkiewki
Nad rzeką rosną wierzby
Po rzece pływają żaglówki
Koło żłobka rosną drzewa

S
Stefek ma sanki
W sklepie jest sałata
Na stole stoi słoik
Na półmisku jest mięso

C
Na tacy są owoce
W butelce jest ocet
Celinka ceruje koc
Chłopiec ma latawiec

Z
W zeszycie jest zakładka
W zlewie jest zmywak
Zosia ma zdrowe zęby
Na jezdni stoją wozy

DZ
Przy miedzy rośnie kukurydza
Dzieci jedzą rodzynki
Na wadze są rydze

R
Proszę ćwiczyć podanym sposobem:
Trudna droga
Drobny druk
Druga strona
Drewniany wiatrak
Strażak niesie drabinę
Na drodze leży drut
Siostra kupiła truskawki

L
Na balkonie stoi leżak
W butelce jest mleko
Ela lepi z gliny lalkę
Helenkę boli kolano

K
Łyżka soku
Kruchy sernik
Parkowa ławka
Zamknięta klasa
Mokry kaptur
Kostka cukru

G
Grzesia ma gorączkę
Na zagonie rosną ogórki
Górnik kopie węgiel
Na gałęzi siedzą gawrony

Zagadka dla chętnych, narysujcie rozwiązanie:
1. „W każdej wsi jest taki budzik, który co dzień budzi, budzi. Budzik chodzi, łapką
grzebie, choć nie czesze się na grzebień.”
2. „Najlepszym lekarzem złamanego ołówka jest …”
3. „Gdy go długo nie ma wszyscy narzekają, a gdy przyjdzie pod parasol się przed nim
chowają.”
4. „Czy to będzie człowiek, zwierzę czy też ptak. Gdy przejdzie po mokrym piaski
pozostawi …”
5. „Sosnowy, dębowy, stary lub młody – rosną w nim grzyby i rosną jagody.”

