
Krasnal Raduś w jesiennym ogrodzie
ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia oddechowe

    Krasnal Raduś postanowił wyjść do  ogrodu, aby poszukać oznak jesieni. 

Był jednak dosyć strachliwym krasnalem. Wyjrzał więc przez okno, aby sprawdzić

 czy nic mu nie grozi (wysuwamy język z buzi). Spojrzał w prawo (wysuwamy język w

stronę prawego ucha),  potem w lewo (wysuwamy język w kierunku lewego ucha).

Spojrzał też w górę, czy nie pada deszcz (unosimy język do nosa).

  Pogoda była słoneczna, dookoła panowała cisza, więc wyszedł.   Ponieważ miał

małe  nóżki,  musiał  nimi  szybko  przebierać  (wymawiamy  szybko:  tup,  tup,  tup,

tup...). 

   Krasnalek zaczął obserwować zmiany w przyrodzie. Spojrzał w górę na rosnące

drzewo (podnosimy język do nosa) i zobaczył wiele kolorowych  liści, które starał się

policzyć (dotykamy czubkiem językiem górnych zębów  ).  Spojrzał w dół (sięgamy

językiem do brody) i zobaczył, że  pod jego nogami również znajdują się liście. Je

także chciał policzyć (dotykamy po kolei językiem dolnych zębów). Liście  pięknie

szumiały (wymawiamy szu, szu, szu;  zwracamy uwagę na ułożeniu buzi i języka przy

wymowie głoski sz- język uniesiony w górę, buzia okrągła).

    Krasnal Raduś ucieszył się, widząc wokół siebie wiele skarbów (uśmiechamy się

rozciągając kąciki ust). Dobrze, że wziął ze sobą koszyczek (wykonujemy koszyczek z

języka: wysuwamy język z buzi unosząc jego przód i boki do góry). Najpierw zajął się

zbieraniem  kasztanów  (pokazujemy  językiem,  jak  kasztany  wpadają  do  koszyka:

wyciągamy język z buzi, następnie chowamy go przesuwając nim po podniebieniu do

tyłu).  Potem  pozbierał  żołędzie  (powatarzamy  czynność  wyciągania  i  chowania

języka).  Wrzucił do koszyka również trochę kolorowych liści  (znowu wysuwamy i

chowamy język, szeroko otwierając buzię).



     W pewnym  momencie  do  ogrodu  przedszkolnego  przyszły  dzieci.  To  był

wyjątkowo piękny jesienny dzień. Kolorowe liście wirowały na wietrze, mieniąc się

w słońcu (zdmuchujemy  z  dłoni  prawdziwe  lub  papierowe  liście).  Dzieci  biegały

radośnie (kręcimy językiem naokoło szeroko otwierając buzię) i głośno się  śmiały

(naśladujemy śmiech: ha, ha, hi, hi...).

   Krasnalek, jako że jest mały i stachliwy, trochę wystraszył się hałasu i gdzieś się

schował. 

   Dzieci  szukały go za drzewami  (sięgamy językiem za ostatnie  górne zęby),  za

ławkami i pod gałązkami (sięgamy językiem za ostatnie zęby dolne z prawej i lewej

strony).  Zaglądały  nawet  do  norki  kreta  (próbujemy  sięgnąć  językiem  po

podniebieniu aż do gardła). Niestety, do tej pory go nie znalazły. 

   A może Wy wiecie, gdzie schował się krasnalek Raduś? (możemy pobawić się  w

szukanie krasnala- zabawa typu „Ciepło- zimno”)


