
Dzień dobry :)
Zapraszam do zabawy z głoskami. Wybierz link lub zestaw ćwiczeń z głoską, którą ćwiczyliśmy 
wcześniej. Powodzenia!

Głoska R – ćwiczenia wstępne nieco inaczej :)
https://www.youtube.com/watch?v=9jdSatP47yE

Głoski syczące czyli S,Z,C,DZ
Pamiętaj! 
Zaczynamy od rozgrzewki, czyli gimnastyki buzi i języka, którą wykonywaliśmy zawsze przed 
realizowaniem sylab, wyrazów i zdań. Przypominam, głoski syczące wymawiamy, układając 
język za zębami dolnymi. Usta rozciągamy w uśmiechu, zęby zbliżamy do siebie (nie 
zaciskamy kurczowo). Wymawiamy  sssssssssssss (lub zzzzzzzzzzzz, ccccccccccccc, 
dzdzdzdzdzdz). 
Potem posłuchajcie wiersza J. Brzechwy „Sójka”
 https://www.youtube.com/watch?v=Yi_9vRuS9g0
Następnie włącz filmik ponownie, ale co pewien czas zatrzymuj i powtarzaj za panią lektor. Razem 
z Rodzicem słuchajcie, czy głoska, którą ćwiczysz brzmi poprawnie.
Podobnie uczyń z kolejnym wierszem J. Brzechwy „ Sum”.
https://www.youtube.com/results?search_query=roze%C5%9Bmiana+logopedia+sum
Jeżeli ćwiczenie jest za trudne, wybierzcie z Rodzicem kilka wyrazów, które postarasz się 
poprawnie powtórzyć (propozycje wyświetlają się na monitorze :).
Powodzenia!

Głoski szumiące czyli sz, rz(ż), cz, dż
Pamiętaj! 
Zaczynamy od rozgrzewki, czyli gimnastyki buzi i języka, którą wykonywaliśmy zawsze przed 
realizowaniem sylab, wyrazów i zdań. Przypominam, głoski szumiące wymawiamy, układając 
język za zębami górnymi. Usta ściągamy tak, aby tworzyły „ryjek świnki”, zęby zbliżamy do 
siebie (nie zaciskamy kurczowo). Szumimy:  szszszszsz (lub powtarzamy rzrzrzrzrz, czczczczczcz, 
dżdżdżdżdż). 
Potem posłuchajcie wiersza D. Geller „Szła raz myszy”
https://www.youtube.com/watch?v=6S0ot9-zHyg
Następnie włącz filmik ponownie, ale co pewien czas zatrzymuj i powtarzaj za panią lektor. Razem 
z Rodzicem słuchajcie, czy głoska, którą ćwiczysz brzmi poprawnie.
Podobnie uczyń z kolejnym wierszem J. Brzechwy „Chrzan”.
https://www.youtube.com/watch?v=RYAg1JL_Zrw
Jeżeli ćwiczenie jest za trudne, wybierzcie z Rodzicem kilka wyrazów, które postarasz się 
poprawnie powtórzyć (propozycje wyświetlają się na monitorze :).
Powodzenia!

Głoska l Smaczna gimnastyki buzi i języka. Rodzic wybiera, w zależności od potrzeb i możliwości,
codziennie kilka ćwiczeń dla dziecka.
https://www.youtube.com/watch?v=WIKpLlapr90

Głoska k
Zaczynamy od rozgrzewki: https://www.youtube.com/watch?v=O0MpLFOeYvc
Potem posłuchajcie wiersza J. Tuwima „Spóźniony słowik”
https://www.youtube.com/watch?v=AXYGVXbQDlw
Powtórz słowa: słowik, słowikowa, księżyc, skowronek, majątek, piękny.
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Następnie włącz filmik ponownie, ale co pewien czas zatrzymuj i powtarzaj za panią lektor. Razem 
z Rodzicem słuchajcie, czy głoska, którą ćwiczysz brzmi poprawnie.
Powodzenia!

Jestem pewna, że znakomicie sobie poradzicie :).
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.


