
Czytanie książeczek
Ćwiczenia  artykulacyjne, usprawniające język, utrwalające wymowę różnych głosek.

   Wspaniałym zajęciem w czasie kwarantanny jest

oglądanie i czytanie książeczek! 

  Tola  uwielbia  książki.  Dzisiaj  szczególnie

zainteresowały  ją  przygody  Kubusia  Puchatka  i

jego przyjaciół. Posłuchajcie jednej z nich.

  

   Pewnego  ranka  Maleństwo  zbudził  dziwny

odgłos  dobiegający  gdzieś  z  głębi  lasu  (wstawiamy  w  to  miejsce  odgłosy,  które

przyczynią się do usprawnienia rozwój mowy danego dziecka, np. www.....,  lllllll......,

żżżżż....., czczczcz....., zzzzzz....., gggggg...., drrrrr...., wrrrrr.....).

 Może Królik będzie wiedział, co to mogło być? (robimy zdziwioną minę).

    Takie  odgłosy  mogły  znaczyć  tylko  jedno:  w  lesie  pojawiły  się  hefalumpy!

(robimy  przerażoną   minę).  Postaniowiono  zorganizować  Wielką  Hefalumpową

Wyprawę. Niestety, Maleństwo nie mogło wiąć w niej udziału: było za małe na tak

niebezpieczną  przygodę  (robimy  smutną  minę).  Rozczarowane  kangurzątko

postanowiło urządzić swoje własne polowanie. I rzeczywiście: spotkało hefalumpa

(robimy minę jak przy spotkaniu z hefalumpem- wymyśl swoją minę :))! Okazało się,

że  hefalump  był  mały,  miły  i  wcale  niestraszny!  Nazywał  się  Lumpek.  Nowa

znajomość bardzo szybko zmieniła się w przyjaźń. Z Lumpkiem nie można było się

nudzić  (naśladujemy  radosny  śmiech:  hi,hi,hi....,  ha,ha,ha....,  he,he,  he....,  ho,ho,

ho....)! Niestety, w czasie wesołej  zabawy Lumpek omało nie spadł z urwiska,  a

Maleństwo  ratując  go  wpadło  w  ogromny  dół  (sięgamy  językiem jak  najdalej  w

stronę garła, przesuwając nim po podniebieniu). Wtedy Lumpek z całych sił zaczął

trąbić (wymawiamy kilkakrotnie: tru-tu-tu....). Na ten odgłos przybiegła jego mama,

była  duża  i  ciężka,  więc ziemia  aż  drżała  pod jej  nogami  (wymawiamy głośno z

szeroko  otwartą  buzią  dziąsłowe  „ddddddddd...”,  można  też  wymawiac  tu  inne

głoski, które dziecko powinno ćwiczyć). Od razu wiedziała, co robić: użyła długiej



trąby  i  wyciągnęła  przestraszone  Maleństwo  (pokazujemy  językiem  długą  trąbę:

sięgamy jak najniżej na brodę, po czym unosimy język w górę). 

   Już po chwili Kangurzyca tuliła w ramionach swojego synka (uśmiechamy się,

wymawiamy: tuli-tuli-tuli-tuli....). 

Toli rozsypały się kartki – pomóż jej pouładać je spowrotem!

 Wytnij historyjkę , ułóż ją według kolejności zdarzeń i opowiedz. 

Pamiętaj o stosowaniu pełnych zdań oraz o pięknej wymowie! Pokoloruj obrazki.




