Materiały logopedyczne
1. Wierszyk naśladowczy
Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle Kle
Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, Kum, Kum
Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, Miau, Miau
Co mówi kurwa, gdy znosi jajko? Ko, Ko, Ko
Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? Kukuryku
Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Me, Me, Me
Co mówi krowa, gdy jej brak tchu? Mu, Mu, Mu
Co mówi pies, gdy kość zjeść by chciał? Hau, Hau, Hau
Co mówi baran, gdy spać mi się chce? Be, Be, Be
Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce?
Nic! Przecież ryby głosu nie mają!
2. Naśladowanie śmiechu różnych ludzi
•
•
•
•
•

Mężczyzna - głośne „hohohoho”
Kobieta - o średnim natężeniu „hahahaha”
Staruszka - cichutko „hehehehe”
Dziewczynki - piskliwy „hihihihi”
Chłopcy - hałaśliwy „hahahaha”

3. Zabawa z rybkami
Narysuj 2 stawy i 10 rybek, wytnij je i pokoloruj. Przygotuj rurkę (jak do picia soku).
Ułóż rybki w stawie, w którym jest brudna woda. Spróbuj za pomocą rurki, wciągając
powietrze i wstrzymując oddech przenieść po kolei wszystkie rybki do stawu z
czystą wodą. Stawy mogą być oddalone od siebie. Stopniowo oddalaj je coraz bardziej.

4. Wierszyki do utrwalania poszczególnych głosek
a) „Lato”
Szumi, szumi woda, szumi, szumi las
Szumią, szumią pola, lato wita nas
Szumi, szumi woda, szumi, szumi las
Szumią, szumią pola, wiatr ochłodzi nas

b) „Entliczek - pętliczek”
Entliczek - pętliczek, czerwony stoliczek,
A na tym stoliczku pleciony koszyczek,
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek,
A na tym robaczku zielony kubraczek
c) „Nad kałużą”
Duża żaba nad kałużą napotkała żuka,
Żuk na nóżki włożył buty, obcasami stukał
Nad kałużą podskakiwał, żółte buty pokazywał
Aż je usmarował błotem… Oj! Co było potem…
d) „Rarytasy Stasia”
W swoim małym pokoiku
Staś ma mnóstwo smakołyków
Serek wiejski, chleb sojowy
Słodki soczek truskawkowy
Jest sałatka owocowa
I rolada kokosowa
Słodki deser sezamowy
Wielki tort marcepanowy
Ostra pasta łososiowa
Galaretka brzoskwiniowa
Są sardynki, zupa z suma
Ser podlaski i salami
Pyszny sernik z bakaliami
Sękacz, ciasta i ciasteczka
Miska pełna ananasów
Staś ma mnóstwo rarytasów!
e) „Kołysanka”
Malusieńka lala na spacerze była
Bardzo się zmęczyła
Luli, luli, luli u matuli
Luli, lalko luli, mama Cię otuli
f) „Rozgadana papuga”
Siedzi papuga na murku
Na niewielkim podwórku
Gapi się w świat i mówi tak!
Tratwa, trawka, trąbka, brat,
Broda, brutny, brama, tran.
Potem jedno oko mruży i znów
Mówi do kałuży:
Droga, drugi, drab, drużyna,

Prośba, prędkość, pręt, drabina
Kręci głową, macha skrzydłami:
Powtarza różne słowa z głoską r
g) „Kran”
Myła ręce jakaś gapa
Kap, kap, kap
Poszła, a kran dalej kapał
Kap, kap, kap
Wczoraj kopał i dziś kapie
Kap, kap, kap
I źle myśli o tej gapie
Kap, kap, kap
h) „Gąseczki”
Nad rzeczkę wartką drepce gąska z dziatwą
Żółte nóżki ma gęgu - gęgu - ga
Woda jest nagrzana, więc lekcję pływania
Mama gąskom da gęgu - gęgu - ga
Płyną gąski rzeczką ze swoją mateczką
Las nad rzeką gra gęgu - gęgu - ga

