MATERIAŁY LOGOPEDYCZNE

Bajka artykulacyjna
Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi dziećmi (cmokając
całujemy palce prawej ręki) i żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki). Wsiadają na swoje
konie i jadą (naśladujemy językiem tętent koński, zmieniając brzmienie przez inny układ warg)
przez most (usta jak do „u” i kląskanie), a potem przez prerię (usta jak do „i” i kląskanie).
Konie zmęczyły się (parskanie) i dają znak, że chcą pić: ihaha, ihaha, ihaha. Indianie
zatrzymują swoje konie: prrr… prrr… prrr… Konie piją (ruchy języka z dołu do góry,
naśladujące picie zwierzęcia). Nagle Indianie ujrzeli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się
noc, więc musieli rozpalić ognisko. Nie mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno
dmuchać, żeby ognisko się rozpaliło (dmuchanie w złączone ręce). Upiekli na ogniu zwierzynę
i zrobili sobie ucztę (mlaskanie i oblizywanie szeroko otwartych ust). Po pewnym czasie
zachciało im się spać (ziewanie) i zasnęli (chrapanie). Rano Indianie zwołali rozbiegane konie:
a-e-o, y-u-i (przeciągamy samogłoski). Wsiedli na nie i pojechali przez prerię (usta jak do „i”
kląskanie), a potem przez most (usta jak do „u” i kląskanie). Wrócili do wioski i witają się ze
swoimi dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki) i żonami (cmokając całujemy palce
lewej ręki).

Pamiętajmy o ćwiczeniach przygotowawczych dla każdej głoski oraz o odpowiednim ułożeniu
warg i języka. Podaję przykłady wymowy głosek:

SZ
w szkole jest szatnia
w szufladzie są szachy
nasza pani pisze na maszynie
Urszula idzie do szkoły
Szymek ma szarą koszulę

CZ
mam czerwoną czapeczkę
uczeń poszedł do czytelni
Czarek ma czarne rękawiczki
na półeczce leży klucz

Ż
na wieży stoi strażak
Grzesio jest dyżurnym
pod drzewem leżą żołędzie
Żaneta lubi żonkile

S
lis ucieka do lasu
na basenie jest wesoło
na stołku stoją sandały
nad sadzawką rosną chwasty

C
Jacek ma nowy plecak
w cegielni pracują robotnicy
na choince wiszą cukierki
Celinka kupuje cukier

Z
Zenek ma nowy zegarek
Zosia rysuje zająca
w zoo mieszkają zebry
w wazonie są niezapominajki

R
Proszę ćwiczyć podanym sposobem:
pra pro pre pru pry
apra opro epre upru ypry
apr opr epr upr ypr
praca, pralka, pralnia, prosty, proszę, prędko, precle, prezent, próba

L
na stole leży lejek
na leśnej polanie stoją ludzie
mama smaży placki na oleju
w lodówce są lody

K
w pudełku są korale
na kanapie leży piesek
na haku wisi plecak
Karol kupił choinkę

G
Magdę boli gardło
na gwoździu wiszą grabie
w garnku są grzyby
Grzesiek lubi ogórki

Zagadki do rozwiązania i narysowania dla chętnych dzieci (zagadki są bardzo owocowe):
1) „Łatwo je pomylić z wiśnią, kiedy się na drzewach pysznią.”
2) „W żółtą skórkę ubrany, podłuż owoc co przez małpy jest lubiany.”
3) „Zielona piłka, lecz nie do grania. A do czego? Do skosztowania! W środku soczysty miąższ
czerwony pysznie smakuje latem krojony.”
4) „Plasterek w herbacie żółty pływa jak się ten owoc nazywa?”
5) „Kulista jest, pomarańczowa, soczysta i bardzo zdrowa. Z soków dobrze wszystkim znana
do cytrusów zaliczana.”
6) „Z jakich owoców powidła się smaży, o których to potem każdy sobie marzy.”

