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1. Zabawa artykulacyjna

Głoska „I” wybrała się do sklepu z zabawkami. Najpierw szła piechotą               
( dzieci rytmicznie wymawiają i, i, i). Parę minut jechała autobusem                
( uczestnicy wymawiają w sposób ciągły 
sklepem z zabawkami. W sklepie zobaczyła pięknego kota (układają 
język w koci grzbiet, czubek języka opierając za dolnymi zębami, język w koci grzbiet, czubek języka opierając za dolnymi zębami, 
wysklepiając grzbiet języka), jednak bardziej spodobał jej się wielki 
pluszowy ślimak. Roześmiała się radośnie, kiedy miła pani ekspedientka 
poczęstowała ją cukierkami ( wymawiają 
języka o podniebienie, naśladując ssanie cukierka). 

1. Zabawa artykulacyjna- Głoska „I”

Głoska „I” wybrała się do sklepu z zabawkami. Najpierw szła piechotą               
( dzieci rytmicznie wymawiają i, i, i). Parę minut jechała autobusem                
( uczestnicy wymawiają w sposób ciągły iiii). Wysiadła tuż przed 
sklepem z zabawkami. W sklepie zobaczyła pięknego kota (układają 
język w koci grzbiet, czubek języka opierając za dolnymi zębami, język w koci grzbiet, czubek języka opierając za dolnymi zębami, 
wysklepiając grzbiet języka), jednak bardziej spodobał jej się wielki 
pluszowy ślimak. Roześmiała się radośnie, kiedy miła pani ekspedientka 
poczęstowała ją cukierkami ( wymawiają chichichi, ichich, trą grzbietem 
języka o podniebienie, naśladując ssanie cukierka). 





2. Zabawa słuchowo- ruchowa

Prowadzący proponuje dzieciom zabawę w ślimaka. Umawia się z nimi, 
że w trakcie muzyki poruszają się powoli jak ślimaki, gdy muzyka 
umilknie, zastygają w bezruchu. Zabawę należy powtórzyć. 

ruchowa- Ślimak

Prowadzący proponuje dzieciom zabawę w ślimaka. Umawia się z nimi, 
że w trakcie muzyki poruszają się powoli jak ślimaki, gdy muzyka 
umilknie, zastygają w bezruchu. Zabawę należy powtórzyć. 



3. Zabawa artykulacyjna 

Uczestnicy zabawy otrzymują papierowe ślimaki z zaznaczoną spiralą 
muszli. Prowadzący prosi, aby dzieci przesuwając palcem po spirali 
zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez strzałkę, na jednym wydechu 
wybrzmiewały głoskę i, następnie ś.

3. Zabawa artykulacyjna - Spirala

Uczestnicy zabawy otrzymują papierowe ślimaki z zaznaczoną spiralą 
muszli. Prowadzący prosi, aby dzieci przesuwając palcem po spirali 
zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez strzałkę, na jednym wydechu 



4. Zabawa słuchowa- Zabawki

Prowadzący wymienia nazwy różnych zabawek np. miś, domek, osiołek, 
piłka, ślimak, lalka, świnka, gęś. Wcześniej umawia się z dziećmi, że 
kiedy w wymawianym słowie usłyszą głoskę ś, podniosą do góry swoje 
papierowe ślimaki.

Zabawki

Prowadzący wymienia nazwy różnych zabawek np. miś, domek, osiołek, 
piłka, ślimak, lalka, świnka, gęś. Wcześniej umawia się z dziećmi, że 
kiedy w wymawianym słowie usłyszą głoskę ś, podniosą do góry swoje 



5. Zabawa oddechowa-

Dzieci stoją w rozsypce. Na „raz”- rozchylają ręce i wdychają powietrze, 
na „dwa”- podczas długiego wydechu wymawiają głoskę 
jednocześnie kucają, obejmując rękoma kolana, jakby zamykały się               
w muszlach ślimaków. Ćwiczenie należy powtórzyć. 

- Muszle ślimaków

rozchylają ręce i wdychają powietrze, 
podczas długiego wydechu wymawiają głoskę śśśś, 

jednocześnie kucają, obejmując rękoma kolana, jakby zamykały się               
w muszlach ślimaków. Ćwiczenie należy powtórzyć. 


