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1.  Usprawnianie narządów mowy -  opowiadanie logopedyczne „Indianie” 

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

 „Indianie” 

Indianie wyruszyli ze swojej wioski na polowanie. Pożegnali się ze swoimi dziećmi (cmokając 
całujemy palce prawej ręki) i żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki).  Wsiedli na swoje konie  
i pojechali (naśladujemy językiem tętent koński, zmieniając brzmienie poprzez inny układ warg)  przez 
most (usta jak do ” u” i kląskanie),  a potem przez prerię (usta jak do „i” i kląskanie). Konie 
zmęczyły się (parskanie) i dały znak, że chcą pić: ihaha, ihaha, ihaha. 

Indianie zatrzymali swoje konie: prrr…prrr…prrr… 

Konie napiły się (ruchy języka z dołu do góry, naśladujące picie zwierzęcia).  Nagle Indianie ujrzeli 
zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli rozpalić ognisko. Nie mieli zapałek. Zaczęli 
od małej iskierki i musieli mocno dmuchać, żeby ognisko się rozpaliło (dmuchanie w złączone ręce). 

Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobili sobie ucztę (mlaskanie i oblizywanie szeroko otwartych ust). 

Po jedzeniu zapalili fajkę pokoju (otwieramy i zamykamy usta naśladując pykanie). Po pewnym czasie 
zachciało im się spać (ziewanie) i zasnęli (chrapanie). Rano Indianie zwołali rozbiegane konie: a-e-o, 
y-u-i (przeciągamy samogłoski).  Wsiedli na nie i pojechali przez prerię (usta jak do „i” i kląskanie),  
a potem przez most (usta jak do „u” i kląskanie). Wrócili do wioski i przywitali się ze swoimi dziećmi 
(cmokając całujemy palce prawej ręki)i żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki). 

2. Gimnastyka buzi i języka w wierszykach –  „Królewskie granie”– wierszyk usprawniający wargi, 
czubek języka, utrwalający prawidłową wymowę głoski r. 

 

„Królewskie granie” 

Król królowej Karolinie 

pięknie gra na mandolinie, 

cienkie struny z gracją trąca, 

akord za akordem wtrąca. 

Prum-prem-pram, prum-prem-pram! 

-Dla swej żony pięknie gram! 



 
Aż królowa Karolina 

też na trąbce grać zaczyna. 

Gra na trąbce – trudna sztuka, 

kto nie wierzy, niech posłucha: 

Tra-tra-tra, tra-tra-tre! 

Tra-tra-tra, tra-tra-tre! 

Jak królowa pięknie gra! 

 

Tra-tra-tra, tra-tra-tre! 

Tra-tra-tra, tra-tra-tre! 

Każdy grać na trąbce chce. 

 

Prum-prem-pram, prum-prem-pram! 

Prum-prem-pram, prum-prem-pram! 

Też na mandolinie gram. 

 

 

 3. Zabawa oddechowa- „Wyścig” 

Przygotuj papierowy lub plastikowy talerzyk i piłeczkę pingpongową. Dmuchaj na piłeczkę tak, aby 
wykonywała okrążenia wokół wewnętrznej krawędzi talerzyka. Pamiętaj o prawidłowym torze 
oddechowym – wdech nosem, a  wydech ustami. 
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