JOCS DE PARLA
Us proposem alguns exemples, però n’hi ha molts altres que es poden ajustar als interessos
del vostre fill. És important no forçar i tenir en compte que són activitats curtes d’entre 5 i 10
minuts. Si els fem junts, millor ens ho passarem!

PROPOSTES BUF

BUF

Pintar amb canyetes: Posem una gota de pintura
al full i dibuixem el cabell de colors bufant amb
la canyeta.

LA VEU ÉS AIRE I ELS JOCS DE
BUF (SUAU I LLARG) ENS AJUDEN
EN LA COORDINACIÓ PARLARESPIRACIÓ.

Jugar a futbol bufant: podeu fer unes porteries
amb gots, plastilina o construccions i una pilota
amb cotó fluix o paper de water, alumini, etc.
Carreres de cucs: podem fer aquests cucs de
forma molt fàcil amb paper (de menys a més
gruixut)

PROPOSTES BOCA-LLAVIS

BOCA - LLAVIS
AFAVORIM LA CONSCIÈNCIA, EL
TO MUSCULAR I LA
MOBILITZACIÓ DELS LLAVIS PER
L’ARTICULACIÓ I LA PARLA.

Juguem a fer petons: jugar a fer petons
diferents (petits com un mosquit, grans com
una vaca, …llargs, curts, ràpids, lents) a
diferents parts del cos i superfícies, ens podem
pintar els llavis, amb xocolata …
Juguem a dibuixar i endevinar bigotis:
Dibuixem quatre bigotis diferents en un full i
després a la cara, per a que el nen ho endevini.
Juguem a endevinar o exagerar les expressions
facials: trist, content, sorprès, d’ensurt,
enfadat, etc.

PROPOSTES LLENGUA

LLENGUA
AFAVORIM L’AGILITAT, EL TO, LA
COORDINACIÓ I PRECISIÓ DELS
MOVIMENTS LINGUALS PER
L’ARTICULACIÓ I LA PARLA

Netegem els llavis o bigotis de xocolata,
melmelada, (el que més li agradi).
Juguem a fer animals amb la llengua, fem
una girafa (tocar-nos el nas), llengua de
mosquit (petita i en punxa), llengua de
vaca (ampla i baixa), etc.
Juguem a fer i endevinar sons d’animals
amb la llengua: l’espetec del cavall, la
serp, el zoom de l’abella, etc.

LOGOPÈDIA

CDIAP

