
Utrwalamy głoski s, z, c, dz. 

Wybierzcie tę głoskę (te głoski), które utrwalaliśmy wspólnie. 
Oczywiście możecie poszerzać zakres ćwiczeń, jeśli czujecie się na 
siłach. :)

 

1.  Gimnastyka buzi i języka – rozruszajcie aparat artykulacyjny. W tym celu 
przypominamy wcześniejsze ćwiczenia, np.:

MYCIE ZĘBÓW - przy otwartych ustach przesuwaj czubkiem języka po

górnych zębach od wewnątrz;

SKOCZEK - czubkiem języka skacz po podniebieniu, nie poruszając

żuchwą.

MYCIE PODNIEBIENIA (MALOWANIE SUFITU) - przy otwartych

ustach zjeżdżaj czubkiem języka od zębów górnych przednich po

podniebieniu, stronę gardła.

LICZENIE ZĄBKÓW – policz językiem ząbki. Każdego ząbka dotykaj

osobno. Pamiętaj, aby buzia była cały czas otwarta.

SYRENA - mówimy i-u, i-u, i-u, i-u

SPRZĄTANIE – językiem przesuwamy za zębami dolnymi od wewnątrz.

 

2. Głoski s,z,c,dz w izolacji .

Przypominam, głoski syczące wymawiamy, układając język za zębami dolnymi. 
Usta rozciągamy w uśmiechu, zęby zbliżamy do siebie (nie zaciskamy kurczowo). 
Wymawiamy sssssssssssss (zzzzzzzzzzzz, ccccccccccccc, dzdzdzdzdzdz).

Następnie ćwiczymy w sylabach:

                  sa, so,se,sy,su,

                  osa, oso, ese, usu,ysy

                  sasa, soso, sese,susu, sysy

 

                  za, zo, ze, zy, zu



                 aza, ozo,eze, yzy,uzu

                zaza, zozo, zuzu,zyzy, zeze

 

                 ca, co, ce, cy, cu

                 aca, oco,ece, ycy,ucu

                caca, coco, cucu,cycy, cece

              dza, dzo, dze, dzy, dzu

                 adza, odzo, edze, ydzy, udzu

               dzadza, dzodzo, dzudzu, dzydzy, dzedze

            

3. Pojedyncze wyrazy i proste zdania:

 „S”

syn, sosna, syrena, zastawa, postęp, prosta, kos, nos

Na sośnie śpiewały kosy.

„Z”

Zuzia, zołza, pyzy, kuzyn, muzeum, kóz, luz

Zuzia była z kuzynem w muzeum.

„C”

Celina, cebula, cukierek, pocałunek, docenia, kolec, palec

Celina dała cukierek Jackowi.

Kolec ukłuł mnie w palec. 

„Dz”

Dzwoni, dzwonek, miedza, pędzel, jedz

Na między koledzy jedzą kukurydzę.



4. Trening poprawnej realizacji głosek w wypowiedziach samodzielnych.

   

   Obrazek nr  6 

   Patrzymy na obrazki, prosimy, aby dziecko opowiedziało historyjkę obrazkową.

   Ustalmy, że chłopczyk ma na imię Konstanty, znalazł ptaszka, którego nazwał       

   Zyzio. Jeszcze korzystniej będzie, jeśli dziecko nada samodzielnie imiona, z 

   z wykorzystaniem głosek s,z, c, dz. 

 

   Obrazek nr 5

Zadajemy pytania do obrazka, prosząc o odpowiedzi pełnym zdaniem, z   
zachowaniem zasad poprawnej wymowy. Przykładowe pytania:

Co robi Celinka?

Czym zajmuje się Sebastian?

Jakie zwierzęta są na podwórku?

Co robi pies?

Jak sądzisz, jak się może wabić?

Nadaj imię kotu… Co robi …? 

Jeżeli potrafisz, opisz, co widzisz na obrazku.

 

             

 


