Terapia głoski r – część 2
Zabawy artykulacyjne:
Można wykorzystać do ćwiczeń artykulacyjnych i gry w „Piotrusia”

Bajka logopedyczna
W PARKU
W parku mieszkała rodzina krasnoludków. Żyli sobie pod dużym czerwonym muchomorem w białe
kropki („rysujemy kropki” – dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu). Nad ich
domem szumiała brzoza, kołysząc gałązkami („kołyszemy” językiem, dotykając nim kącików ust).
Niedaleko muchomora, pod krzakiem mieszkał jeż („pokazujemy ostre igły jeża” – wysuwamy z buzi
wąski język), zaś w norze pod dębem, który rósł w pobliżu brzozy, mieszkała mysz („mysz chowa się
w norze” – jak najdalej cofamy język leżący na dnie jamy ustnej). Sąsiadką krasnoludków była także
wiewiórka, która miała mieszkanko w dziupli dębu. Jesienią krasnoludki wraz z wiewiórką szukały
pod dębem żołędzi. Wiewiórka chowała je w dziupli, robiąc zapasy na zimę. Gdy tak rozglądała się po
swojej dziupli (przesuwamy językiem po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków,
podniebieniu dolnym), zauważyła duży bałagan. Krasnoludki postanowiły pomóc wiewiórce zrobić

porządek. Zaczęły od odkurzania sufitu dziupli (przesuwamy czubkiem języka od przodu do tyłu jamy
ustnej po podniebieniu górnym), zdjęły też firanki (dotykamy czubkiem języka po kolei górne zęby) i
włożyły je do pralki (motorek wargami). Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychamy”
powietrze wewnątrz jamy ustnej). Krasnoludki odkurzyły też ściany (przesuwamy czubkiem języka po
wewnętrznej ścianie policzków) oraz podłogę (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu
dolnym). Rozwiesiły firany (ponownie dotykamy czubkiem języka po kolei górnych zębów). Dumne
ze swej pracy rozejrzały się wokoło (poruszamy językiem ruchem okrężnym na zewnątrz jamy ustnej).
Spojrzały w górę (sięgamy czubkiem języka w kierunku nosa), spojrzały w dół (sięgamy czubkiem
języka w kierunku brody). Rozejrzały się też w prawo i w lewo (przesuwamy czubkiem języka do
prawego i lewego kącika ust). Wszędzie był porządek. Krasnoludki były bardzo zadowolone z
wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęły (rozciągamy szeroko usta).
W parku był też plac zabaw, na który przychodziły dzieci. Huśtały się na huśtawce, kręciły na karuzeli
(oblizujemy ruchem okrężnym wargi). Dzieci przynosiły ze sobą do parku zabawki. Często się
zdarzało, że je gubiły. Szukały ich potem zapłakane („szukamy” – dotykamy językiem ostatnich
zębów na dole i na górze). Ale krasnoludki właśnie po to mieszkały w parku, by znajdować zgubione
zabawki. Dzieci oczywiście myślały, że to one same je odnajdują i gdy przytulały odnalezionego
misia, lalę czy plastikowy samochód, bardzo się cieszyły (śmiejemy się: ho,ho; ha, ha; hi, hi he; he).
Takimi dobrymi stworzonkami były krasnoludki.)

Materiał wyrazowy
Powtarzamy wyrazy z ostatnich zajęć
Dodatkowo:
Energiczne i wielokrotne wybrzmiewanie:
Tttttt, ddddd,
Tdtdtdtdtdtd,
Tdntdntdntdn,
Te-ty
De-dy
Teda-teda,
tede-tede,
Tedo-tedo,
tedu-tedu,
Tedy-tedy,
Tla, tlo, tle, tlu, tly,

Atla, atlo, atle, atlu, atly,
Otla, otlo, otle, otlu, otly,
Etla, etlo, etle, etlu, etly,
Utla, utlo, utle, utlu, utly,
Ytla, ytlo, ytle, ytlu, ytly
ra, ro, ru, re, ry, ar, or, ur, er,
yr, ara, oro, uru, ere, yry,
Zdmuchiwanie z czubka języka skrawka papieru (Język wyciągnięty z buzi,
na czubek języka położyć kawałeczek kartki, mówić trrr, aby spadła.)

Piosenka „Papuga kolorowa”
https://youtu.be/h5D90wYVX-0

Karty pracy:

Zachęcam do skorzystania z propozycji ćwiczeń i zabaw logopedycznych
dla wszystkich dzieci, dostępny w osobnym folderze.
Życzę miłej zabawy. Pozdrawiam logopeda p. Monika

