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Ćwiczenia logopedyczne powinny być okazją do wspólnej zabawy – przyjemnością
dla dziecka i jego bliskich. Idealną formą zabawy, przy której dzieci chętnie będą
wykonywały ćwiczenia usprawniające narządy mowy są bajki logopedyczne. Pomagają
dzieciom usprawniać: język, wargi, podniebienie, żuchwę. Sprawny aparat mowy ułatwia
poprawną mowę, co wpływa na swobodną komunikację z rówieśnikami i osobami
dorosłymi. Ćwiczenia należy wykonywać systematycznie, codziennie. Zabawę prowadzimy
przy lustrze, a czas trwania dostosowujemy do indywidualnych możliwości dziecka.
„Wiewiórka sprząta swoje mieszkanie”
Gdy rano zabłysło słońce, wiewiórka rozejrzała się po swojej dziupli (przesuwanie językiem
po podniebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym).
Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli
(„malowanie” podniebienia czubkiem języka, przy szeroko otwartych ustach).
Posprzątała w szafie i w szufladach. Zdjęła też firanki (liczenie czubkiem języka górnych
zębów, przy szeroko otwartych ustach) i włożyła je do pralki (motorek wargami).
Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychanie” powietrza wewnątrz jamy ustnej).
Wiewiórka zmiotła też kurz i pajęczyny ze ścian (przesuwanie czubkiem języka po
wewnętrznej ścianie policzków) oraz dokładnie odkurzyła podłogę („malowanie” dna jamy
ustnej czubkiem języka).
Rozwiesiła czyste firanki (ponownie liczenie czubkiem języka górnych zębów).
Wiewiórka była bardzo zadowolona z wykonanej pracy, cmoknęła radośnie (cmokanie z
zaokrąglonymi wargami) i szeroko uśmiechnęła się (rozciągnięcie ust w szerokim uśmiechu).
Dumna wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (oblizywanie warg ruchem okrężnym).
Spojrzała w górę (wysuwanie czubka języka w kierunku nosa) spojrzała w dół (wysuwanie
języka na brodę). Rozejrzała się też w prawo (przesuwanie czubka języka do prawego kącika
ust) i w lewo (przesuwanie czubka języka do lewego kącika ust). Wszędzie był porządek, w
oddali słychać było biegnącego konika (kląskanie językiem) i śpiewające ptaki (gwizdanie,
naśladowanie głosów ptaków).
Zrobiło się późno. Za oknami zapadł zmrok. Po tak wyczerpującej pracy wiewiórka poczuła
się głodna, więc na kolację zjadła orzeszka, który jej bardzo smakował (przesuwanie
opuszczonej żuchwy w prawo i lewo, mlaskanie).
Wiewiórce zrobiło się zimno, więc musiała się ogrzać (chuchanie na ręce).
Zmęczona i śpiąca (ziewanie, przy nisko opuszczonej żuchwie) położyła się do łóżeczka i
oddychała głęboko (wdech przez nos, wydech przez usta i wymawianie przy tym: aaaa...,
uuuu...), aż zasnęła.
Opracowanie: mgr Karolina Wilczyńska(tekst bajki: www.logopeda-bwronska.cba.pl).

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim
pracownikom Przedszkola życzymy zdrowia,
radości, spełnienia najskrytszych marzeń
oraz sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym.

W tym miesiącu:



03.10.2016 o godzinie 09:20 odbędzie się koncert Bajnutka
pt. "Muzyczny kosmos".

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji


24.10.2016 o godzinie 09:00 zapraszamy wszystkie dzieci na
przedstawianie teatru „CoNieco” pt. „Pluszowa opowieść o przyjaźni”
(w tym dniu prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 08:30).

wymiany książek dla dzieci.
W przedszkolu znajdą Państwo półkę z książkami przeznaczonymi
do wymiany. Aby wziąć książkę z półki należy przynieść i zostawić
na półce inną książkę dla dzieci.
(książki muszą być w dobrym stanie, niezniszczone).

UWAGA KONKURS!

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
dla dzieci i rodziców
„Z uśmiechem Ci do twarzy”.
Aby wziąć udział w konkursie należy napisać bajeczkę
wywołującą uśmiech na twarzy. Wraz z wykonanymi
przez dziecko ilustracjami bajeczkę (książeczkę)
należy dostarczyć do nauczycielki do 24.10.2016r.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie
internetowej przedszkola oraz u nauczycielek grup.

Zapraszamy!

Kącik przedszkolaka. Pomóż wiewiórce znaleźć drogę do żołędzi.

