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część 1 

 
 
 
1. Gimnastyka narządów mowy – opowiadanie logopedyczne Sowa sprząta swoje 

mieszkanie 
 
Rodzic czyta opowiadanie i zachęca dziecko do wspólnego wykonywania ćwiczeń – najlepiej 
przed lustrem. 
 

Sowa sprząta swoje mieszkanie 
 
Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (dzieci przesuwają językiem po podniebieniu górnym, 
wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. 
Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przesuwają czubkiem 
języka od przodu do tyłu jamy ustnej po podniebieniu górnym), zdjęła też firanki (liczą 
czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do pralki (motorek wargami). Po chwili pralka 
zaczęła płukanie firan („przepychamy” powietrze wewnątrz jamy ustnej). Sowa odkurzyła też 
ściany (przesuwają czubkiem języka po wewnętrznej ścianie policzków) oraz podłog  
(przesuwają czubkiem języka po podniebieniu dolnym w okolicach łuku zębowego). 
Rozwiesiła firany (ponownie liczą czubkiem języka górne zęby). Sowa była bardzo 
zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęła (rozciągają szeroko usta). Dumna 
wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (poruszają językiem ruchem okrężnym na zewnątrz 
jamy ustnej). Spojrzała w górę (dzieci sięgają czubkiem języka w kierunku nosa), spojrzała  
w dół (sięgają czubkiem języka w kierunku brody). Rozejrzała się też w prawo (przesuwają 
czubkiem języka do prawego kącika ust) i w lewo (przesuwają czubkiem języka do lewego 
kącika ust). 
Wszędzie był porządek i słychać było śpiewające ptaki (gwiżdżąc, naśladujemy odgłosy 
ptaków). 
 
 
2. Zabawa oddechowa- gazetowe kulki 
 
Znajdź w domu stare gazety. Wyrwij kilka kartek, ugnieć z nich po dwie kulki i ułóż na 
otwartej dłoni. Następnie wykonaj wdech nosem i silnym wydechem ustami zdmuchnij kulkę 
z dłoni. Zabawę powtórz trzy razy. Na pewno dasz radę, bo pamiętasz , czego uczył nas lew 
Leon:  Zrób wdech nosem , a wydech ustami, 

 Bo tak się robi – między nami lwami. 
 
 
 
Miłej zabawy! 
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