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Bloki tematyczne
„Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato.......”

„Kalendarz  Dni  Nietypowych-  DZIEŃ  STRAŻAKA,
DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI, DZIEŃ SLIMAKA

     NASZE KALENDARIUM

 

                  

To już było:
2 kwietnia -Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
                   Międzynarodowy Dzień Książki
22 kwietnia - Dzień Ziemi
23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 To jeszcze przed nami:
4 maja- Dzień Strażaka
8 maja – Dzień Bibliotek i Bibliotekarza
11 maja – Dzień bez śmiecenia
20 maja- Dzień pszczoły
26 maja- Dzień Matki
31 maja- Dzień bociana
 

TEGO SIĘ UCZYMY 

Moja wesoła rodzinka

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!



Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!

Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,

bo mam mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra.....

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!

Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra.....

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!

Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!

Mama, tata, siostra.....

Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!

I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Mama, tata, siostra.....

   Dzieci i rybki głos jednak mają,
czyli wierszyki łamiące języki 

 i nie tylko!

LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI

Fajtłapa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa,
pan ten w dłoni sitko ma.

Apa – apa , apa – apa,

chwyta sitkiem wodę gapa.
Ap – ap – ap , ap – ap – ap,
woda leci, kap, kap, kap,
 kubek , gapo, wodę łap !
A pan – gapa i fajtłapa –
cały wodą się ochlapał.



Łubu – Dubu

Oby – oby – oby,
Jan nie śpi dwie doby.
Ubu – ubu , ubu – ubu

Obu – obu – obu,
weź się tu nie obudź!.

 

                      

Poczytaj swojemu dziecku…
WKŁADKA DLA MAMY, TATY, BABCI,

DZIADKA

DZIEŃ MAMY
bajka logopedyczna

Kubuś  obudził  się  z  pięknym  uśmiechem  na  buzi
( szeroki uśmiech) Nic dziwnego, dziś jest święto Mamy
 i  dzień  pełen  niespodzianek.  Kubuś  przeciągnął  
się, ziewnął (mocno ziewamy, szeroko otwierając buzię). 

Wstał  z  łóżeczka  i  wyjrzał  przez  okno,  rozglądając  się
 w  różne  strony  (wysuwamy język  do  przodu,  w  linii
prostej, kierujemy w stronę noska, na bródkę, na prawo, na
lewo.)  Słoneczko  pięknie  świeciło  –  to  będzie  piękny
dzień dla Mamy, pomyślał Kubuś i uśmiechnął się szeroko
( pokazujemy ząbki w szerokim uśmiechu). Kubuś obudzi
tatę i razem poszli do sklepu  ( tup – tup – tup ).  Kupili
wszystkie  składniki  na  czekoladowe  ciasto,  kwiaty,
baloniki i pyszne owoce na soki. Tato położył piękny biały
obrus na stole ( wysuwamy długi i szeroki język na brodę),
który  przedtem  dokładnie  wyprasował  (pssssssss........).
 Na stole postawił  ulubiony dzban Mamy z kolorowymi
tulipanami.  Ach,  jak pięknie  pachniały  (  długi  i  głęboki
wdech  noskiem,  długi  i  spokojny  wydech  buzią,  wraz 
z  przedłużoną  artykulacją  głoski  aaaaa....)  Następnie
przyszedł czas na upieczenie ciasta. Kubuś pod fachowym
okiem  taty  dokładał  do  miski  wszystkie  składniki,
dokładnie  ucierał  (sz.....sz......sz......)  i  miesza
ł ( wykonujemy okrężne ruchy mocno wysuniętym z buzi
językiem – buzia szeroko otwarta) I oto już ciasto można
włożyć do piekarnika  (  szerokie otwieranie  i  zamykanie
buzi.). Następnie  panowie  zmiksowali  pomarańcze,
marchewki i jabłka na pyszny sok ( brrruumm, brrruumm,
brrruuumm).  Po  chwili  w  domu  zaczął  się  rozchodzić
wspaniały  zapach  (  wdech  noskiem  i wydech  buzią).
Zostało  jeszcze  przystrojenie  domu  balonikami
 i serpentynkami  ( wdech buzią – zatrzymanie powietrza
przez chwilę w jamie ustnej, tzw  ,,balonik’’, wirowanie,
wysuniętym  z  buzi  językiem.  Na  koniec  Kubuś  
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z  tatusiem  posprzątali  mieszkanie-  odkurzyli  podłogę
(  oblizywanie  dna  jamy ustnej  za  dolnymi  ząbkami),
pościerali  kurze,  nawet  z  wysokich  półek  (oblizywanie
policzków od wewnątrz, górnych ząbków od wewnątrz  
i  na  zewnątrz.)  Kiedy  przyszła  mama  z  pracy,  była
bardzo szczęśliwa z przygotowanej niespodzianki. Zjedli
pyszne ciasto  (  przeżuwanie – buzia  zamknięta) wypili
pyszne soki (picie soku przez rurkę). Mama ucieszyła się
z  pięknych  kwiatów.  Po  złożeniu  Mamie  pięknych
życzeń, wielu uściskach i całusach ( przesyłamy całuski)
Kubuś z tatusiem zaprosili Mamę do kina, a potem poszli
na spacer do kwitnącego parku.

                                                                      Katarzyna Dziubich
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