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Rozmowy na wiejskim podwórku
k

1. Na wiejskim podwórku słychać wiele głosów. A jakie…posłuchajcie wiersza
J. Beszczyńskiego „Zwierzęce gadanie”
Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle, kle, kle.
Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, kum, kum.
Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, miau, miau
Co mówi kura, gdy znosi jajko? Ko, ko, ko.
Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? Ku-ku-ryku.
Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Me, me, me.
Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? Mu, mu, mu.
Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? Hau, hau, hau.
Co mówi baran, gdy spać mu się chce? Be, be, be.
Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce?
Nic! Przecież ryby nie mają głosu!
Zachęcamy dzieci, aby powtarzały głosy zwierząt.

2. Jeszcze jeden wiersz, który można wykorzystać do ćwiczenia poprawnej mowy
dziecka: “Co słychać na wsi” W. Chotomska.
Co słychać? Zależy - gdzie.
Na łące słychać: Kle, kle!
Na stawie: Kum, kum!
Na polu: Ku - ku, ku - ku!
Przed kurnikiem: Kukuryku!
Ko - ko - ko - ko - ko! - w kurniku.
Koło budy słychać: Hau, hau!
A na progu: Miau…
A co słychać w domu,
Nie powiem nikomu!

3. Teraz czas na zabawę. Możecie wykorzystać link do poniższej piosenki.
Gimnastyka Koników. https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA

4. Naśladujcie gestem i ruchem poniższe zwierzątka wiejskie.

5. Zapraszam Was do zabawy logopedycznej "Dzień dobry zwierzątka". Postarajcie się
dokładnie wykonywać polecenia dorosłego.
Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku
na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie),
krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia
miękkiego),
a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów).
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie
języka nie dotykając o zęby),
rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych
ustach),
wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał - kukuryku!!
Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!!
Na śniadanie kurki zjadły ziarenka.
Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!!
Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym).
Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody).
Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!!
Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie
miseczki).
W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy
samogłosce u).
Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie).
A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry).
6. Kolejna propozycja zabawy to odgadywanie „Czyj to głos”?
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

7. W oddzielnym pliku znajdziecie kolorowanki zwierzątek wiejskich, kolorując
obrazek, możecie jednocześnie naśladować głosy zwierząt.

Do dzieła, powodzenia!

