
                                       Kącik logopedyczny 

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest między innymi sprawne 

działanie narządów mowy. Aparat mowy składa się z trzech części: narządu oddechowego, który 

wytwarza prąd powietrza, niezbędny do powstawania dźwięków mowy, narządu fonacyjnego 

odpowiedzialnego za wytwarzanie dźwięków, oraz aparatu artykulacyjnego, do którego zalicza 

się znajdujące się ponad krtanią jamy: ustną, gardłową i nosową. 

Wymawiając poszczególne głoski musimy wykonać określone ruchy artykulatorów, a zatem 

wykonywana jest odpowiednia praca mięśni - każda głoska wymaga innych ruchów 

artykulacyjnych. Dlatego tak ważne są ćwiczenia, które usprawniają narządy mowy i 

wypracowują świadome oraz celowe ruchy języka, warg, żuchwy i podniebienia. 

Przeprowadzając ćwiczenia artykulatorów wspomagamy rozwój dziecka. Ćwiczenia te, to faza 

wstępna do pracy nad skorygowaniem wielu zaburzeń mowy. Bardzo istotne jest, aby były one 

wykonywane często i systematycznie, oraz aby dziecko miało możliwość obserwowania pracy 

aparatu mowy w lustrze. Poniżej logopedyczna gra planszowa (źródło: www.mimowa.pl) dla 

małych i dużych. Miłej zabawy! 
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                   Kącik Przedszkolaka. Narysuj po śladzie. Pokoloruj. 

 

 

 

          Wszystkie aktualne informacje dotyczące naszego przedszkola 

                        znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:  

                            www.piateczka.com.pl 

 

http://www.mimowa.pl/


 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do zaprezentowania 

swoich talentów i zainteresowań przed publicznością.  

Konkurs talentów odbędzie się 24.11.2016r.  

Na zgłoszenia czekamy do 21.11.2016r. 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie 

internetowej przedszkola oraz u nauczycielek. 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt 

przebywających w schronisku. 

Razem możemy pomóc  przetrwać ten trudny czas 

mieszkańcom gdyńskiego Ciapkowa.  

Do 10 grudnia 2016r. w naszym przedszkolu organizujemy  

zbiórkę karmy dla psów i kotów. Zbieramy również koce,  

kołdry, obroże i smycze. 

 

                                    Pomóż nam pomagać! 
 

 

 

 

Drodzy Rodzice! 

W tym roku nasze Przedszkole ponownie włączy się w 

ogólnopolską kampanię Stowarzyszenia Wiosna „Szlachetna 

Paczka”. Liczymy na to, że z Państwa pomocą uda nam się 

przygotować WIELKĄ  SZLACHETNĄ PACZKĘ dla potrzebującej 

rodziny  i podobnie jak w poprzednim roku udowodnimy, że 

„Piąteczka” ma wielkie serce. 

Więcej informacji wkrótce! 

 

 

 

 

W tym miesiącu: 

 

09.11.2016r. o godzinie 10:40 zapraszamy  

na przedstawienie teatru Qufer 

 pt. "Mała Syrenka”. 

 


