
TERAPIA 

LOGOPEDYCZNA 

NA WESOŁO



„Pociągi”

Stoją na stacji pociągi dwa,

każdy z nich dużo wagonów ma.
(liczymy językiem wagoniki - ząbki)

Stoją i dyszą. Stoją i sapią.
(naśladujemy odgłos sapania)

Kropelki potu z boków im kapią.
(buzia szeroko otwarta, język dotyka podniebienia i opada na dno jamy ustnej)



Nagle rozlega się głośny gwizd.
(usta robią dziubek i  gwiżdżemy).

Pan maszynista już daje znak.
(wyciągamy język do nosa i na brodę)

Koła się kręcą wolniutko tak. 
(kręcimy językiem kółeczka dookoła zębów, usta zamknięte)

Koła ruszają i słychać świst.
(usta w uśmiech i syczymy jak wąż: sssssssssss).



Nasz pociąg rusza w daleki świat.
(usta robią uśmiech, zęby zamknięte, przeciskamy język przez ząbki ).

Pędzi po torach szybko jak wiatr.
(unosimy język do sufitu w buzi i przesuwamy nim kilka razy od zębów do gardła i z powrotem).



Jadą pociągi po wąskim torze
(wyciągamy język z buzi i zwijamy go w rurkę)

Dziś jadą w góry, jutro nad morze.
(dotykamy językiem do kącików ust, oraz do nosa i brody – buzia otwarta)



Ciuch! – ciuch! – ciuch!

Fu! Fu!

Puf! Puf! Puf! Puf!

Słychać z daleka pociągów dźwięk:
(naśladujemy) 

I brzdęk!



- Tu dworzec główny!
(otwieramy buzię mocno jak do głoski „A”). 

Możesz pociągiem jechać i ty.
(robimy na przemian uśmiech i dziubek). 

- Zamykać drzwi!
(zamykamy usta chowając wargi). 



Fu! Fu!
(naśladujemy odgłos pociągu)



Dziś poznamy jak pięknie wymawiać głoskę „Cz”.



Aby pięknie powiedzieć „Cz” trzeba:

Przy głosce „cz” język podskakuje na suficie w buzi!

• podnieść język do góry do wałka dziąsłowego na podniebieniu,

tuż za górnymi zębami

• zamknąć ząbki 

• ułożyć usta w kółeczko i wysunąć je do przodu – jak „ryjek u świnki”



A teraz naśladujemy jadący pociąg:

cz cz
cz

czcz



CZA

CZYCZO CZUCZA CZE

A teraz czytamy nazwy na znakach:



ACZA

YCZY

OCZO

UCZU

ECZE



ACZ

OCZ
YCZECZ UCZ



Nazywamy obrazki

czółno

czepek

czapka

czupryna

czajnik

czekolada



Nazywamy obrazki
tęcza 

uczeń

kubeczek

pieczarka

pajęczyna

pieczątka

kaczka

paczka

pączki



Nazywamy obrazki

klucz

mlecz

biegacz

Apacz

królewicz

warkocz

poręcz



Znajdź i powiedz:
czapka
czajnik
czółno
czapla

czekolada
czołg

pieczarki
kurczaki
haczyk

rękawiczki
doniczki
keczup
soczek
liczydło
kaczka
taczka
bączek
beczka
miecz
smycz

królewicz



Teraz powiemy tak:

Czujny owczarek.



Teraz powiemy tak:

Czerwony kubraczek.



Teraz powiemy tak:

Czarne loczki.



Teraz powiemy tak:

Czepek pływaczki.



Teraz powiemy tak:

Czytanka ucznia.



Teraz powiemy tak:

Mleczna czekolada.











„Leczo” 

Cztery marchwie w kawałeczkach, 

mąka, wody pół kubeczka. 

Dwie papryczki i kabaczek; 

Pieczeń pokrój w drobny maczek, 

Deczko czili, keczup damy 

I na ucztę zapraszamy!



„Czkawka Czeszki” 

Pewna Czeszka miała czkawkę.

Strasznie z czkawką się męczyła.

Piła soczki, wodę, kawkę,

lecz się czkawki nie pozbyła.

Czkała w szkole, w poczekalni,

w ślicznym parku na trawniczku,

pod prysznicem, na pływalni… 

Teraz w naszym czka wierszyczku!





Brawo!!

Wspaniale nam poszło!!



Dziękuję 

i do następnego razu.
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