
„Zając" 

   piosenka z ćwiczeniem logopedycznym na Wielkanoc i nie tylko

(piosenka Muzolaków dostępna na kanale YouTube)

Zając długie uszy ma 
Tra la la, tra la la!
Nosek słodki, oczka dwa
Hopsa, hopsa sa!

Każdy zając skacze – hop!
Hop, hop, hop! Hop, hop, hop!
Jeden skok, drugi skok
Teraz wszyscy – hop!

ZADANIA:

1. Wyklaskiwanie rytmu piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu ułatwia rozwój mowy naszego 
dziecka. Zarówno starsze jak i młodsze dzieci nie powinny mieć kłopotu z  wyklaskiwaniem
czy wystukiwaniem na bębenku rytmu naszej wielkanocnej piosenki.

2. Gimnastyka języka. W rytm piosenki można poruszać językiem. Ponieważ treść piosenki 
mówi o podskokach zajączka, możemy ćwiczyć unoszenie języka do góry i opuszczanie w 
dół, co będzie bardzo pomocne w opanowaniu wymowy trudniejszych głosek, takich jak sz, 
ż, cz, dż, l, r. Język może skakać od brody do nosa, od dolnej wargi do górnej, od dolnych 
zębów do górnych,  od dolnych do górnych dziąseł, a także od dna jamy ustenej do 
podniebienia. Ćwiczenie będzie tym trudniejsze, im bardziej będziemy cofać język w głąb 
jamy ustnej. Ćwiczenia unoszenia języka są niezwykle pomocne przy usuwaniu wymowy 
międzyzębowej.

3. Wspólne śpiewanie i zabawa logorytmiczna.
Piosenka jest bardzo prosta i rytmiczna. Każde dziecko będzie potrafiło włączyć się we wspólne 
śpiewanie, do czego zachęcamy. Młodsze dzieci nie  będą  miały kłopotu z uzupełnianiem słów 
piosenki wyrazami dźwiękonaśladowczymi: hop- sa-sa, hop-hop, tra-la-la, co przyczyni się do  
usprawniania języka i buzi oraz rozwoju mowy. Starsze będą ćwiczyły pamięć słuchową, 
zapamiętując słowa całej piosenki.  Powtarzanie słow: tra-la-la będzie szczególnie przydatne dla 
dzieci utrwalających wymowę głoski l oraz ćwiczących wymowę głoski r.
Do zabawy można oczywiście włączyć ruch całego ciała, co usprawni koordynację słuchowo-
ruchową naszego malucha.

4. Kolorowanie zajączka. Na koniec również coś dla rączki i oka : dziecko może pokolorować 
lub pomalować farbkami rysunek zajączka.

Życzę udanej i owocnej zabawy oraz zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych!




	„Zając"
	piosenka z ćwiczeniem logopedycznym na Wielkanoc i nie tylko

