Propozycja zabaw logopedycznych na szósty tydzień
Wymyśliłam je specjalnie dla Was

Kochani, w tym tygodniu znowu będziemy ćwiczyć wszystkie potrzebne do wspaniałej mowy
funkcje: oddech, słuch fonemowy, naśladownictwo, wzbogacanie słownictwa, wzmacnianie
narządów mowy.
Aby to zrobić możemy wcześniej przygotować różne potrzebne w trakcie zabawy rzeczy. Przydadzą
nam się: kredki, papier, lusterko, sklepowe katalogi lub obrazki, wykonane przez nas instrumenty
perkusyjne, jakaś miska. Gdybyście mogli, bardzo proszę o informację zwrotną, że ćwiczenia dotarły,
są zrozumiane i wykonane
Miłej zabawy.

Pozdrawiam Wszystkich,
Iwona Szczepaniak

STATEK PIRATÓW

Ruszamy , ahoj przygodo. Rysujemy statek lub pożyczamy z łazienki dużą miskę, która będzie naszym
statkiem.
Porwali nas piraci, musimy trochę popracować aby odzyskać wolność. Czeka na nas kilka zadań do
wykonania:
1. Kapitan z powodu braku wiatru każe nam dmuchać w żagle. Nabieramy powietrze nosem i z całej
siły dmuchamy. Duża kartka papieru udaje nasz żagiel, więc to na nią dmuchamy.
2. Teraz czeka nas egzamin z nazw niezbędnych na statku. Uczymy się ich dzieląc na sylaby
i wyklaskując aby lepiej zapamiętać: kotwica, kadłub, ster, żagle, grot, szot, burta, rufa, dziób,
pokład, łupy.
Potem odpowiadamy na przykładowe pytania:



jak się nazywa tył statku?
co wrzucamy do wody aby statek stał w miejscu?

Możemy też zadawać pytania.
3. Nasze następne zadanie to nakarmienie okrętowego kota. Jest on bardzo potrzebny. Łapie pod
pokładem myszy i szczury próbujące dostać się do zapasów. Wołamy go kici - kici i próbujemy
zwabić wymieniając rzeczy, którymi chcemy go nakarmić, np. ryby, mięso, mleko, kiełbaski itp.
4. Teraz mamy chwilę odpoczynku, razem z pozostałymi piratami śpiewamy szanty, takie żeglarskie
pieśni. Słowa wymyślamy, ważne aby klaskać do rytmu albo wygrywać rytm na jakimś instrumencie
i co chwilę wołać hej - ho.
Np. „Statek dziś po morzu płynie hej - ho pirat wspina się po linie hej - ho, pirat Jacek dzielny
chwat hej - ho, zwiedził prawie cały świat hej - ho itp.”
5. Piraci wymyślili konkurs na najdziwniejszą minę, chcemy go wygrać, bo nagrodą jest piracki
proporzec. Próbujemy przed lusterkiem wymyślić jakąś minę, której oni nie potrafią zrobić.
6. Dobijamy do portu aby uzupełnić zapasy. Naszym zadaniem jest stworzyć listę potrzebnych
zakupów. Najważniejsza jest słodka woda, proch strzelniczy, ołów ale także świeże jedzenie bo
sucharów już nikt nie chce jeść. Musimy stworzyć listę tego co należy kupić. Rysujemy lub
wycinamy z ulotek niezbędne na statku produkty.

W porcie zabawimy chwilę, dalsze przygody piratów za tydzień.

