
Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci 

 

Z powodu zaistniałej sytuacji, nasze szkolne zajęcia 

logopedyczne nie mogą odbywać się w dotychczasowy 

sposób.  

Do tej pory intensywnie ćwiczyliśmy i dużo udało nam 

się już wypracować, dlatego bardzo bym chciała, aby te 

nasze logopedyczne sukcesy przetrwały.  

Przed nami przymusowa przerwa, a nasza buzia 

pozostawiona bez treningu nie będzie chciała się 

męczyć. Ja to już wiem!  
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Żeby nie zapanowało językowe lenistwo zbieramy się 

do DLOGI – Domowej Logopedycznej Obowiązkowej 

Gimnastyki Internetowej.  

 

 

 

 

Kochane Dzieci, Sympatyczni Uczniowie,  

Znajdujemy kawałek lustra (bez lustra też 

można)i tak jak robiliśmy to na naszych zajęciach: 

wyciągamy języki, cmokamy, parskamy, chuchamy, ziewamy. 

���� Musimy zmęczyć nasze buzie i języki, aż się spocą.  
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Dla ułatwienia treningu, specjalnie dla Was: 



Lista Domowych Ćwiczeń Obowiązkowych: 

0 Wdech nosem, wydech ustami 

0 Wyciąganie języka do przodu jak najdalej 

0 Kierowanie języka do nosa, na brodę, do każdego 

ucha 

0 Naśladowanie konika – kląskanie językiem (buzia 

otwarta, broda nieruchomo, usta mogą intensywnie 

pracować) 

0 Malowanie językiem podniebienia – język wykonuje 

ruchy od górnych zębów do gardła 

0 Wypychanie językiem policzków z jednej i drugiej 

strony. 

0 Oblizywanie się w kółeczko przy ustach szeroko 

otwartych 

0 Wymiatanie okruszków językiem zza dolnych zębów 

0 Masaż języczka - przeciskanie języka przez 

zamknięte ząbki, żucie czubka języka jak gumę. 

0 Puszczanie całusków – usta robią mały dziubek 

0 Chowanie ust – zaciskanie ust 

0 Parskanie jak konik - wprawianie warg w drgania 

0 Kręcenie wargami – usta robią dziubek i kręcimy 

nimi w kółeczko raz w lewo raz w prawo 

0 Balonik – zatrzymywanie powietrza w buzi i powolne 

wypuszczanie powietrza małą dziurką. 

0 Naśladowanie ziewania, kaszlu, chrapania 

0 Naśladowanie odgłosu: kuku, koko, e–o, i–o 

0 Naśladowanie śmiechu: hehe, haha, hihi, hoho 

0 Naśladowanie muczenia krowy - muuuuuuu 

0 Mówienie na jednym wydechu jak najdłużej: aaaa, 

ooooooo, eeeee, uuuuu, yyyyyyy, iiiiiiiii, aoueyi. 

Wystarczy 10 minut dziennie 
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 Kochani – trenujcie, powtarzajcie, utrwalajcie. 

Słuchajcie i pilnujcie tego jak mówicie, żeby „Sz” było 

jak „Sz”, a „S” było jak „S”.  

Dużo już potraficie, wystarczy tylko 
pamiętać. 
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Uściski dla Was 

 

 

 

Drodzy Rodzice, pozostawiam Państwu swój adres 

mailowy. Jeśli będą jakieś pytania proszę do mnie pisać 

podając w treści listu imię i nazwisko dziecka i numer 

grupy do której uczęszcza. Będę starała się w miarę 

możliwości pomóc na odległość. 

 

Życzę Wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia 

w Szkole i Przedszkolu. 

 

 

Pozdrawiam serdecznie. 

Logopeda Jolanta Szmagała 

Adres mail: logo-sowka@wp.pl 

 

 


