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تدريبات اللسان : Tongue


الهدف :
 تقوٌة عضلة اللسان وزٌادة مقاومتها -زٌادة مدى حركة اللسان وتنسٌقها

 الكيفية  :شجع طفلك على أداء األنشطة التالٌة ٌومٌاً .
 األدوات  :خافض لسان – قفازات طبٌة – مرآة – أطعمة سكرٌة .
األنــشطة

أيام التدريب
سبت

احد

اثنين

ثالثاء

أربعاء

خميس

 .1لعق مصاصة أو اٌس كرٌم باللسان من أسفل ألعلى
 .2إخراج طرؾ اللسان لإلمام اللتقاط قطع طعام أو حلوى
 .3دفعطرؾ اللسان لجانبً الفم من الداخل عدة مرات
 .4تحرٌك اللسان بصورة دائرٌة داخل الفم بٌن الشفاه واألسنان
 .5تحرٌك اللسان دائرٌا حول الشفتٌن من الٌسار إلى الٌمٌن والعكس
 .6رفع مؤخرة اللسان إلى سقؾ الحلق والفم مفتوح ونطق صوت /ك  ،ق /
 .7إخراج اللسان وإمساكه بالشفتٌن ودفعه للداخل بواسطة خافض اللسان
 .8إخراج اللسان خارج الفم وتحرٌكه ٌمٌنا وٌسارا
 .9إخراج اللسان خارج الفم ودفعه ألعلى وألسفل بخافض اللسان
 .11دفع اللسان للخد من الداخل ثم ادفعه بأصبعكوحث طفلك علىالمقاومة
 .11سحب اللسان خارج الفم ثم االسترخاء داخل الفم
 .12استرخاء اللسان داخل الفم ثم تحرٌكه للخلؾ
 .13إجراء تدرٌب الؽرؼرة بالماء
 .14تدلٌك اللسان باألصابع أو الخافض
 .15تدور الطعام داخل الفم باللسان قبل البلع
 .16نطقاألصوات التً تتطلب حركة قوٌة باللسان مثل  /ل  ،ر  ،ن /


التعليمات :
إذا أتم الطفل النشاط  ،وعالمة ( × ) إذا لم ٌ ُدرب .
 ٌومٌا ضع عالمة حدد مسبقا مع طفلك هدٌة سوؾ ٌحصل علٌها فً نهاٌة األسبوع إذا أتم كل األنشطة بنجاح . إذا أدى الطفل األنشطة بنسبة  % 91 – 81قدم له الهدٌة المحددة وحفزه على رفع أداءهاألسبوع المقبل .
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جمعة

تدريبات الشفاه : Lips


الهدف :
 تقوٌة عضالت الشفاه وزٌادة مرونتها -زٌادة مدى حركة الشفاه وتحسٌن أدائها

 الكيفية  :شجع وحفز طفلك على أداء األنشطة التالٌة ٌومٌاً .
 األدوات  :بالونات – شمع–مصاص–قصاصات ورق– صفارة–بابٌلز– كرات فلٌن صؽٌرة
األنــشطة

أيام التدريب
سبت

احد

اثنين

ثالثاء

أربعاء

خميس

 .17االبتسام بشد الشفاه للجانبٌن  ،والتلفظ بـ إي ي ي
 .18التقبٌل بضم الشفاه بقوة  ،والتلفظ بـ اموووواااه
 .19تدوٌر الشفاه ومدها للخارج  ،وقول أووووووؾ
 .21شفط الخدٌن لداخل الفم وتحرك الشفتٌن
 .21حمل قلم فوق الشفاه وأسفل األنؾ
 .22سحب الشفاه العلوٌة بعضالت الشفاه السفلٌة والعكس
 .23حبس الهواء داخل الفم مع نفخ الخدٌن
 .24نفخ احد الخدٌن بالهواء مع إؼالق الشفاه جٌدا
 .25إمساك قلم بٌن الشفتٌن
 .26تدوٌر الشفتٌن لإلمام ونطق األصوات مضمومة ُُ -
 .27تكرار نطق األصوات الشفهٌة /ب  ،م  ،ؾ  ،و/
 .28إؼالق الشفتٌن تماما ثم خروج الصوت االنفجاري  /ب /
 .29تدرٌبات نفخ وشفط متنوعة ( بالون -شمع -مصاص -ورق -صفارة -بابٌلز )
 .31تدلٌك الشفاه بأصبع الٌد بشكل دائري


التعليمات :
وجه ضاحك إذا أتم الطفل النشاط  ،وعالمة ( × ) إذا لم ٌ ُدرب .
 ٌومٌا ضع عالمة حدد مسبقا مع طفلك هدٌة سوؾ ٌحصل علٌها فً نهاٌة األسبوع إذا أتم كل األنشطة بنجاح . إذا أدى الطفل األنشطة بنسبة  % 91 – 81قدم له الهدٌة المحددة وحفزه على رفع أداءهاألسبوع المقبل .
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جمعة

تدريبات الفك : Chew


الهدف :
 تقوٌة عضالت الخدٌن وزٌادة مرونتها -زٌادة مدى حركة الفك السفلً وتناسقها مع األعضاء األخرى

 الكيفية  :شجع وحفز طفلك على أداء األنشطة التالٌة ٌومٌاً .
 األدوات  :علك – عضاضة طبٌة –جهاز مساج .
األنــشطة

أيام التدريب
سبت

احد

اثنين

ثالثاء

أربعاء

خميس

 .31التقلٌد أو التظاهر بمضػ الطعام
 .32مضػ األطعمة متماسكة القوام
 .33مضػ إحجام كبٌرة من العلك بحركات زائدة عن الحد
 .34تدلٌك عضالت الخدٌن والصدغ بشكل دائري
 .35افتح الفم ألقصى حد  ،ثم أقفله  .مرات متكررة
 .36صك األسنان مع بعضها وإحداث صوت
 .37تحرٌك الفك السفلى ٌمٌنا وٌسارا أمام المرآة
 .38تحرٌك الفك السفلى ٌمٌنا مع ثبات الفك لمدة  5ثوانً
 .39تحرٌك الفك السفلى ٌسارامع ثبات الفك لمدة  5ثوانً
 .41احدث مقاومه بقبضة ٌدك عند فتح الفك السفلى ألسفل
 .41دفع الفك السفلً لألمام والخلؾ أمام المرآة


التعليمات :
وجه ضاحك إذا أتم الطفل النشاط  ،وعالمة ( × ) إذا لم ٌ ُدرب .
 ٌومٌا ضع عالمة حدد مسبقا مع طفلك هدٌة سوؾ ٌحصل علٌها فً نهاٌة األسبوع إذا أتم كل األنشطة بنجاح . إذا أدى الطفل األنشطة بنسبة  % 91 – 81قدم له الهدٌة المحددة وحفزه على رفع أداءهاألسبوع المقبل .
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جمعة

ألعاب إضافية تنمية العضالت الكالمية :
لزٌادة سعة الشهٌق وإطالة الزفٌر وزٌادة التحكم فً الشفاه

أ-

ألعاب النفخ :










نفخ الشمعة .
نفخ األلوان المائٌة .
نفخ الكرات الخفٌفة .
نفخ الفقاعات " البابلز " .
نفخ قصاصات الورق .
نفخ فً المرآة.
نفخ بالمصاص .
نفخ األلعاب الدوارة .

ب-

ألعاب الشفط :

 شفط العصائر ؼلٌظة القوام
 نقل الماء من إناء ألخر بالمصاص
 نقل الكرات من إناء ألخر بالمصاص
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