
*Propozycja zabaw oddechowych:

Sposób nabierania powietrza: wdech nosem (staramy się nie unosić ramion), wydech 
ustami!
- dmuchamy na płomień  świeczki, w bańki mydlane,  na wiatraczek, skrawki papieru

-  leżymy  na  plecach  na  dywanie/  karimacie,  na  brzuchu  umieszczamy  misia/  lub  dowolną
przytulankę, polecamy dziecku zrobić wdech (brzuch unosi się/ uwypukla) wydech ustami (brzuch
opada)- „Huśtanie misia na brzuchu”.

-ugniatamy kilka kulek/ lub małe pomponik/ lub piłeczka styropianowa- i dmuchamy na nie, aż 
wpadną do pudełka

-dmuchamy przez słomkę na kropkę z farbą, efektem są eski- floreski

       



-przenosimy za pomocą słomki (wycięte kółka, możemy wyciąć z kolorowej gazety lub wycinanki
lub wykorzystać gotowe elementy dekoracyjne np. małe pomponiki) na biedronkę lub ślimaka,
które możemy sami narysować lub wykorzystać przesłane
Rodzicu, proszę pamiętaj - elementy do przenoszenia muszą być większe od średnicy słomki,
aby dziecko nie wciągnęło!

 możemy wskazać kolor, który dziecko ma przenieś- rozróżnianie kolorów .

 







*Zabawy słuchowe- stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka

„ Zgadnij, co wydało dźwięk?” 

 dla dzieci młodszych: rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury,
koguta, kaczki, gęsi itp.: https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA 

 dla  dzieci  starszych:  rozpoznawanie  po  dźwięku  różnych  urządzeń  domowych,  np.
odkurzacz, mikser, suszarka, pralka itp.:  https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo 

 „Słuchaj i stukaj”

Przygotowanie:  tworząc układy przestrzenne ustawiamy klocki  w szeregu od lewej  do  prawej
strony dziecka. Liczba klocków w szeregu odpowiada liczbie stuknięć. Wyraźne odstępy między
klockami odpowiadają dłuższym przerwom między stuknięciami, a brak odstępu (klocki stykają
się)- krótszym przerwom. 

-przenoszenie dźwięków w czasie na układ przedmiotów w przestrzeni
-odtwarzając rytm dziecko powinno zróżnicować długie i krótkie przerwy

Zadania:
1. Rodzic stuka rytm – dziecko wskazuje układ 
2. Rodzic pokazuję rytm -dziecko wystukuje 
3. Rodzic stuka rytm – dziecko  próbuje go ułożyć 
4. Dziecko stuka rytm i próbuje go ułożyć 

Propozycje rytmów:

https://www.youtube.com/watch?v=vQbS0Dm0CjA
https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo


*Zabawy dźwiękonaśladowcze:

„Śpiewaj i ćwicz”

 dla dzieci młodszych: https://www.youtube.com/watch?v=OztjbBgpFQc 
 dla dzieci starszych: https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

*Propozycja zabaw usprawniających motorykę artykulatorów (język, wargi, podniebienie):
-naśladowanie minki za Rodzicem (wg opisu)

wypychamy językiem lewy/ prawy policzek

buzię zamykamy/ buzię otwieramy

szeroki uśmiech/ całusek

szczerzymy zęby/ dziwimy się „o

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=OztjbBgpFQc

