
Zadania na 16.04.
" Wiosenny ogródek"
1. Zakładanie  hodowli cebuli- obejrzyj kartę pracy i załóż hodowlę cebuli. Fasola już rośnie, 
a na twoim oknie wiosennie się zazieleni. Prześlij zdjęcie twojego ogródka. Powodzenia!.
2. " Słodkie "- ćwiczenia logopedyczne. Rodzicu! Poćwicz z dzieckiem.
Warunkiem poprawnej artykulacji  jest wysoka sprawność narządów biorących w niej udział.
Dobre przygotowanie aparatu artykulacyjnego polega na uzyskiwaniu w procesie mowy 
zręcznych, celowych ruchów języka, warg, policzków i podniebienia. Wysoka sprawność tych 
artykulatorów może być uzyskana na drodze różnorodnych, wielokrotnie powtarzanych 
ćwiczeń.
Proponuję kilka ćwiczeń usprawniających język i wargi oraz zapraszam do wspólnego ich 
wykonywania razem z dzieckiem.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy dokładnie oczyścić dziecku nos z wydzieliny, 
przygotować lustro, w którym dziecko będzie obserwowało wykonywane ruchy języka i warg 
oraz zadbać o miłą atmosferę. Bardzo ważne jest, żeby - bez względu na sposób 
wykonania- chwalić dziecko za zainteresowanie i chęć wykonania ćwiczeń. 
Lepiej ćwiczyć krótko, a za to często.
- " Miodowe  usta"
Na górnej wardze kładziemy kroplę miodu. Staramy dotknąć ją językiem i zlizać. 
Podczas wykonywania tego ćwiczenia język powinien być wąski i wydłużony, a zęby 
widoczne.
- " Kto dłużej?"
Czubkiem języka należy przytrzymać , jak najdłużej przyklejony do podniebienia cukierek 
np. halls
lub rodzynek.
- " Czekoladowy lizak"
Smarujemy czekoladą dziąsła za górnymi zębami. Zlizujemy czekoladę przy lekko 
rozchylonych ustach.
- " Słodki buziak"
Robimy dzióbek z warg. Wysuwamy je do przodu, jak przy pocałunku. Cmokamy " cmok", " 
cmok".
- " Ulubione lody"
Rysujemy na kartce papieru ulubione lody. Następnie należy wyobrazić sobie, że próbujemy 
jakie one są pyszne- wykonujemy ruchy przypominające lizanie lodów. 
Było bardzo słodko?.
 Życzę miłej zabawy.
Propozycje ćwiczeń(- M. Markiewicz, Jarmark logopedyczny)

3.Wykonaj techniką - " Rysowanie ołówkiem i gumką" dowolną pracę. 
Kartkę z bloku technicznego pokrywamy przy pomocy ołówka. Następnie gumką do 
gumowania, 
gumujemy na niej dowolne wzory, kształty, postaci.
Pochwalcie się swoimi pomysłami. Powodzenia!


