
ZABAWYLOGOPEDYCZNE TO ŚWIETNA ZABAWA

(zastosowanie zabaw logopedycznych w codziennej aktywności dziecka)

Zabawy logopedyczne to wspaniała zabawa nie tylko dla dzieci, których mowę
należy wspierać. U tych dzieci, które mówią prawidłowo, utrwalają prawidłową wymowę.
U tych, których mowa jest opóźniona, działają profilaktycznie- zapobiegają powstawaniu
wad wymowy, natomiast u dzieci objętych terapią wspierają, uatrakcyjniają i
przyspieszają efekty terapii.
Zabawy logopedyczne nie są jedynie metodą stosowaną w gabinecie logopedy.
Wspaniale wpisują się w zajęcia przedszkolne oraz w zabawy, które każdy rodzic może
zaproponować dziecku w domu.
To wszelkiego rodzaju zabawy wspierające oddychanie, narządy artykulacyjne,
kompetencje słuchowe.
Warto podczas codziennych zabaw wdrożyć zabawy logopedyczne!

Wspieramy oddychanie (pamiętaj o prawidłowej postawie podczas oddychania oraz
właściwym torze: wdech nosem, wydech ustami)

Pobawcie się w stworzenie samodzielnie narzędzi do zabaw oddechowych
- lekkie elementy przytwierdzone do patyczka, słomki;
- wata umieszczona na wytłaczance do jajek;
- piłeczki umieszczone w szklane;
- labirynty po których będziecie poruszać różne przedmioty;
-miska wypełniona wodą, bulgotanie w wodzie przy pomocy słomki;

Wykorzystajcie również gotowe elementy – bańki mydlane, balony, wiatraki.

Wspieramy funkcje słuchowe

Zabawy słuchowe rozwijają wrażliwość słuchową, wspierają umiejętność rozróżniania
dźwięków z najbliższego otoczenia, ale także uczą uważności oraz wspierają
koncentrację uwagi:
- pozostań w ciszy 3 min. Staraj się w tym czasie zapamiętać wszelkie zasłyszane
dźwięki. Po upływie tego czasu wymień, co słyszałeś. Jesteś w stanie określić źródło
dźwięku?
- posłuchaj dźwięków swojego mieszkania. Wymieniaj na zmianę z rodzicami, co słychać
w domu. Kto wygrał?
- zasłoń oczy (na zmianę dziecko- rodzic), druga osoba prezentuje dźwięk np. kluczy,
otwieranego zamka, zamykanie drzwi, mycie naczyń, odkręcanie wody itd.
-posłuchaj dźwięków np. lasu, łąki, gospodarstwa wiejskiego dostępnych na str. www.
Każdorazowo rozpoznawaj zasłyszane dźwięki.

Możesz samodzielnie wykonać narzędzia do zabaw słuchowych:



przygotuj parzystą liczbę plastikowych kubeczków oraz różne suche produkty
spożywcze- kaszę, ryż, mąkę, cukier, makaron. Wsyp jednakową ilość produktu do
2 kubków. Zabezpiecz produkty przed wysypaniem np. folią aluminiową. Stwórz jak
najwięcej par dźwięków. Następnie rozstaw je na stole. Poszukaj dwóch takich samych
dźwięków. Zaproś do zabawy rodzeństwo i rodziców.
Następnie usuń jeden kubek- poszukaj który dźwięk nie ma pary?

Wspieramy narządy artykulacyjne i artykulację

Zabawy artykulacyjne wspaniale i mimochodem dziecko wykonuje podczas zabaw
tematycznych- bawiąc się lalami, samochodami. Naśladują wówczas wszelkiego rodzaju
dźwięki. Zachęćmy je zabaw kierowanych:
wykonywanie ćwiczeń przed lustrem- robienie śmiesznych min, wysyłanie buziaków,
sięganie językiem do kącików ust, sięganie językiem do nosa lub wyciąganie go jak
najniżej na brodę może zostać ukryte w pewnej historii. ..

Dawno temu Lala Marysia mieszkała w pięknym zamku (otwieramy szeroko buzię ze
zdziwienia). Pewnego dnia wstała rano (ziewamy), rozciągnęła się (unosimy ręce do góry,
robimy głęboki wdech) i postanowiła wybrać się na spacer. Stojąc u progu zamku
rozejrzała się dookoła (oblizujemy wargi) i podskakując z nogi na nogę (klaskamy) udała
się do ogrodu. Tam spotkała....

Bohaterem bajki fabularyzowanej może być ulubiona zabawka lub postać. Następnie
można rozwijać zabawę - wykonać ilustrację do bajki i opowiadać jej treść. Gromadzić
przedmioty z najbliższego otoczenia i wplatać w opowieść ich nazwy. Z narysowanego
obrazka wykonać można puzzle lub sekwencję zdarzeń-jeśli narysujemy kilka ilustracji.

Dobrej zabawy!


