
Wiejskie podwórko

1. Zabawa słuchowa w odgadywanie odgłosów zwierząt mieszkających w gospodarstwie 
wiejskim.

2. Opowiadanie logopedyczne o Tosi Gosposi – ćwiczymy buzie i języki

Podwórko Tosi Gosposi

Tosia Gosposia to dziewczynka, która mieszkała w gospodarstwie i opiekowała się
zwierzętami.  Pewnego  dnia  wstała  wcześnie,  ziewając  przeciągnęła  się  leniwie
(ziewamy)  i  otworzyła szeroko okno  (otwieramy szeroko buzię) aby przekonać się
jaka jest pogoda. Popatrzyła w górę (języki wyciągamy wysoko- do nosa) i zobaczyła
wesołe  słoneczko,  popatrzyła  w  prawo  (języki  ciągniemy  do  prawego  ucha) i
usłyszała jak piesek szczekał z radością bo domyślał się, że jego pani zaraz przyjdzie
(hau……). Dziewczynka  popatrzyła  w lewo  (ciągniemy języki  do  lewego  ucha) i
zobaczyła kotka myjącego od rana swoje futerko  (wykonujemy w powietrzu ruchy
lizania  udając  lizanie  łapek  i  pyszczka  kotka). Tosia  popatrzyła  na  dół  (języki
ciągniemy na brodę) i zobaczyła, że na podwórku lekki wietrzyk (szszsz…) tańczył z
kilkoma  papierami,  które  przypadkiem  wyleciały  z  kosza.  Oj  ,  trzeba  tu  dzisiaj
posprzątać-  pomyślała  Tosia.  Najpierw poszła  do  stajni  przywitać  się  z  konikiem
(kląskamy). Posprzątała (wygarniamy językiem zza zębów sięgając tak daleko jak to
możliwe)  i  nakarmiła  konia.  Koń  dokładnie  pogryzł  zwoje  sianko  i  marchwki,
później połknął  (przyklejamy język do sufitu w buzi, buzia się uśmiecha, połykamy
ślinę). W  chlewiku  świnki  głośno  mlaskały  (mlaskamy  językiem,  połykamy
prawidłowo ślinę), gdy Tosia je nakarmiła. Kotek i piesek oblizywały się, bo szybko
zjadły  swoje  śniadanie  (oblizujemy  się  dookoła  w jedną  i  w  drugą  stronę,  buzia
otwarta).  Kurki  wyciągały  swoje  dzióbki,  żeby  szybko  wydziobać  ziarenka
(wyciągamy ściśnięte wargi, połykamy prawidłowo ślinę). Tosia pozbierała wszystkie
śmieci i zamiotła miotłą podwórko (szu, szu..). Na końcu bardzo z siebie zadowolona
pobiegła się bawić (uśmiechamy się).

3. Piosenka „u nas w podwórku”
Kotek miauczy miau
Piesek szczeka hau…



Kogut pieje
Kurka gdacze
Gęga gąska
Kaczka kwacze
Daj nam szybko jeść
Kotek miauczy miau
Piesek szczeka hau…
Krówka muczy
Świnka kwiczy
Konik rży 
A osioł ryczy
Zaraz dam wam jeść

4. Zagadki bez fonii- jakie zwierzątko naśladuję
Zadanie polega na przedstawieniu przez rodzica za pomocą ruchów i ułożenia warg, zębów i 
języka (bez fonii) odgłosów wydawanych przez dane zwierzę. Jeśli dziecko odgadnie zwierzę- 
rodzic przyznaje punk i może pokazać obrazek przedsztawiający dane zwierzę.

5. Piosenka o kurniku
Ta piosenka jest bardzo rytmiczna. Jeśli macie w domu instrumenty perkusyjne, możecie grać na
nich w rytmie piosenki . Możecie też zrobić sobie proste instrumenty perkusyjne z materiałów 
dostępnych w każdym domu: łyżki, pudełka, puszki, pokrywki.....już wiecie?

W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje
 kury gdaczą z całej siły, kogut mocno pieje 2x
już nadeszła pora, skorupki pękają
a kurczęta co sił w nóżkach kurom uciekają 2x
wracajcie ,wracajcie szybko do kurnika
dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika 2x
Nie chcemy, nie chcemy zabawę wolimy
Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy 2x
Ciemna noc nadeszła więc się posłuchały
I pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały 2x

6. Zabawa oddechowa – dmuchanie piórek

7. Wiersz : „Kokoko kwakwakwa kto mój język zna?” Ewy Stadmuller
 Pamiętacie jakie odgłosy wydają zwięrzątka?
Jestem mały poliglota
Bo rozumiem psa i kota
Ptasi język także znam 
Zaraz udowodnię wam
Kotek miskę mleka miał
Pyszne było- miauknął…………
Piesek też by pewnie chciał
Szczeka głośno…………………..
Małej myszce ser się śni
Piszczy cicho………………
Kurka zniosła jajek sto
Gdacze o tym…………………..
Kaczka śliczne piórka ma
Kwacze dumnie……………….
Nad jeziorem żabek tłum
Kumka sobie…………………
Jak to dobrze kumie, kumie,
Że ktoś po żabiemu umie.


