
Prymulki”   

Zajęcia zdalne 19.11.2020 
 To już czwartek i kolejne zajęcia zdalne.                                                                                                                            

Na chwilą wrócimy do naszych dinozaurów i pobawimy się z nimi doskonaląc pracę aparatu mowy. 

Zabawa logopedyczna: „Spacer Dinka” 

Rodzic prosi dziecko, by wyobraziło sobie, że jego  język to mały dinozaur Dinek. Dzieci mają 

pokazywać za pomocą warg, języka i zębów to, co robi dinozaur. Rodzic opowiada historyjkę i 

demonstruje ruchy. Dziecko trzyma przed twarzą lusterko  lub patrzy w duże lustro i robi to samo: 

 

Mały dinozaur Dinek spał smacznie pod wielką paprocią (usta półotwarte, język leży płasko w jamie 

ustnej). Nagle zaświeciło słońce i Dinek zaczął się budzić (poruszanie całym językiem za dolnymi 

zębami). Najpierw wyciągnął lewe łapy (wypychanie sztywnym językiem lewego policzka). Potem 

wyciągnął prawe łapy (wypychanie sztywnym językiem prawego policzka). Rozejrzał się dookoła 

(rysowanie koła czubkiem języka na wewnętrznej stronie policzków). A potem wstał i wyprostował 

się (dotykanie czubkiem języka górnego wałka dziąsłowego). Nagle zobaczył kolorową muchę i zaczął 

ją gonić (szybkie ruchy językiem w jamie ustnej). Ale, niestety, musiał się zatrzymać, bo na jego 

drodze leżał wielki pień. Dinek musiał przycisnąć się pod nim (przeciskanie języka pomiędzy 

złączonymi zębami). Gdy poszedł kawałek dalej, stanął przed olbrzymim kamieniem, który tarasowo 

mu przejście. Dinek postanowił go przeskoczyć. Musiał próbować kilka razy (zaciśnięte zęby, 

rozchylanie i zaciskanie warg). W końcu mu się udało. Poszedł dalej. Nagle usłyszał nad głową jakiś 

dźwięk. Bardzo wysoko wyciągnął szyję (wysuwanie języka złożonego w kształt łyżeczki daleko do 

przodu). Zobaczył najpiękniejsze motyle, jakie kiedykolwiek widział (szeroki uśmiech). Zadowolony 

wrócił pod swoją palmę (oblizywanie językiem górnej i dolnej wargi). 

 

 

Dzisiejsze drugie dla Was zadanie – proszę posłuchajcie piosenki. Mam nadzieją, że spodoba się 

Wam i spróbujecie zaśpiewać razem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uye4KqN5sD8 

 

Zgodnie z obietnicą zamieszczam również kolejną partię poznanych przez nas liter. Te dzieci, które 

będą miały ochotę potrenować pisanie po śladzie zapraszam do pracy. 

Serdecznie dziękuję za nadesłane dotychczasowe prace. Jestem z Was bardzo dumna.                            

Świetna robota! BRAWO  PRYMULKI! 

Chętnych Rodziców zapraszam do nadsyłania prac na adres e-mail: przedszkole23@elblag.eu 

 Pozdrawiam Katarzyna Fałkowska 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uye4KqN5sD8


 

 







 

 



 


