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Witajcie Kochani! Znów przyszło nam się spotykać w innych niż zwyczajnie warunkach. Mam 

nadzieję, że niedługo wrócimy do przedszkola i wspólnie, w gabinecie będziemy mogli bawić się tak, 

by Wasza mowa była coraz piękniejsza.  

Na początek proponuję kilka zabaw oddechowych. Są one niezmiernie ważne i potrzebne. Każdy                 

z nas, by żyć musi oddychać. Ćwiczenia oddechowe wykonywane systematycznie wyrabiają nawyk 

prawidłowego oddychania. Niedostarczanie mózgowi wystarczającej ilości tlenu może skutkować 

tym, że szybciej się męczymy i mamy problemy z koncentracją.  Dla przypomnienia: 

Prawidłowy oddech to oddech nosem. Usta są zamknięte, a powietrze wciągane przez nos staje się 

cieplejsze, czystsze i daje przyjemny relaks. Gdy się bawicie, oglądacie bajkę, rysujecie, czy układacie 

klocki lego, usta powinny być zamknięte, język schowany za górnymi zębami na wałeczku,                          

a oczyszczony nos wdycha i wypuszcza powietrze. To bardzo ważne. Dzięki prawidłowemu 

oddechowi rzadziej chorujemy. Gdy podczas oddychania mamy otwarte usta, częściej mamy chore 

gardło i „łapiemy” katar. Zatem by nie dać się chorobie, a przy tym pięknie mówić proponuję wspólne 

zabawy oddechowe.  

Rodzice bawcie się wspólnie z dziećmi!!! Wtedy zabawa będzie jeszcze lepsza!!! Ćwiczmy po 

wywietrzeniu pokoju. Ćwiczenie może trwać co najwyżej 3-4 min, by nie doszło do zawrotów głowy 

spowodowanej hiperwentylacją. 

 Para wodna- chuchaj na lusterko. Pokrywa się parą. 

 Gorąca zupa- dmuchaj sam na ciepłą zupę w talerzu lub na łyżce, 

 Świeczka- dmuchaj na płomyk świecy tak, by nie zgasł, lecz by tańczył. Czyja świeczka będzie 

się dłużej palić? 

 Fruwająca grzywka- dmuchnij na swoją grzywkę tak, by się uniosła. 

 Zdmuchnij znos kawałki papieru. 

 Puszczaj bańki mydlane. Czyja bańka będzie większa? Dmuchaj powoli…. 

 „Gotująca się” woda. Wlej do kubeczka chłodną wodę i dmuchaj przez słomkę tak, by 

powstawały bąbelki. 

 

Link do gry : 

https://wordwall.net/pl/resource/2564793/%C4%87wiczenia-oddechowe. 

Proponuję Wam również wykonanie własnej Dmuchajki.  Super zabawa gwarantowana!!! Piłeczka 

może być styropianowa lub  ping-pongowa albo papierowa( zgnieciony rękoma papier). Dmuchajcie  

z różnym natężeniem: mocno, słabo  i obserwujcie, jak unosi się wasza piłeczka.  Miłej zabawy!!! 

                                                                                                                     Pani Wiola- Logopedka 
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 Nasze zadania będą wyrabiały umiejętność dobrego gospodarowania powietrzem. Trzeba będzie 

wciągać powietrze z elementem , przytrzymać je i położyć element w odpowiednim miejscu.  

Potrzebna nam będzie słomka i…. chęci do wspólnej zabawy!! Wydrukujcie plansze, wytnijcie 

elementy i udanej zabawy. Możecie mierzyć czas wykonania zadania.  

 



 



 

 



 

I na zakończenie gra usprawniająca wargi, język i policzki. Wytnijcie karty, losujcie i wykonujcie 

ćwiczenia w domu przed lustrem. Dokładnie powtarzając po 3X każde. Rodzic też. W nagrodę za 

dobrze wykonane ćwiczenia słodki buziak od rodzica. Udanej zabawy!!!  WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

 


