
Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek  SZ, RZ, CZ, DŻ.

UWAGA! Rodzicu, wybierz tę głoskę, którą ćwiczyliśmy wspólnie na zajęciach.
Jeśli uważasz, że dziecko jest gotowe, możecie próbować utrwalać kolejną

głoskę. W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu.

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 wewnętrznej strony.

2. Jak układamy narządy artykulacyjne, by poprawnie wymówić głoski 
szumiące?

Przypominamy sobie :)

Język kładziemy za zęby górne - na wałek dziąsłowy, zęby zbliżamy do siebie, usta 
ściągamy w „ryjek”. Mówimy: sz, rz/ż, cz lub dż. 

Uwaga! Głoski rz/ż oraz dż są dźwięczne, dlatego dodatkowo kładziemy 
rękę  na szyjce, w okolicy krtani i sprawdzamy, czy wiązadła głosowe 
drgają. To jest cecha różnicująca bezdźwięczne sz,cz od dźwięcznych rz/ż i
dż. 



3. Następnie ćwiczymy w sylabach:

sza, szo, sze, szy, su,
osza, oszo, esze, uszu,yszy
szasza, szoszo, szesze, szuszu, szyszy

rza, rzo, rze, rzy, rzu
arza, orzo,erze, yrzy,urzu
rzarza, rzorzo, rzurzu, rzyrzy, rzerze

cza, czo, cze, czy, czu
acza, oczo, ecze, yczy, uczu
czacza, czoczo, czuczu, czyczy, czecze
dża, dżo, dże, dzy, dżu
adża, odżo, edże, ydży, udżu
dżadża, dżodżo, dżudżu, dżydży, dżedże

4. Utrwalamy głoski w zdaniach.  Dziecko powtarza za Rodzicem.

SZ

Szymon szuka szabli.

Szarak szybko biega.

Szafa ma szuflady.

W szkole jest szatnia.

Mam w szufladzie szydełko.

Szron pomalował szyby.

Szpak robi szkody w sadach.

Szymon ma szklankę.

Szyję chroni szalik.

Leszek nosi szelki.

SZ

Mateusz ma nową szuflę.

Mam wianuszek z kwiatuszków.

Kupisz dzisiaj paluszki?

W kieliszku jest szampan.

Łukasz lata szybowcem.

W szpitalu potrzebne są nosze.

Wyruszam w podróż do Kalisza.

Agnieszka ma złoty łańcuszek.

Potrzebuję proszku i szamponu.

Maluszek nosi pieluszki.



Mama wyciera szmatką szkło.

Łukasz pracuje w szpitalu.

Szkodniki zjadły szpinak.

Ola wiąże sznurowadła.

Mateusz gra w szachy.

Agnieszka trzyma koszyk.

W szkolnej szatni wiszą płaszcze.

W oknie jest szklana szyba.

Babcia robi na szydełku szal.

Przy łóżku stoi szafka.

Mam koszyk jabłuszek.

RZ

Marzenka leży na leżaku.

Bożenka marzy o podróżach.

Grzegorz ma grzechotkę.

Na grzankach są grzyby.

Rzodkiewki są różowe.

CZ

Czarek je mleczną czekoladę.

Czapka jest czerwona.

Kaczki drepczą po beczce.

Czarodziej lubi czarować.

Lubię puszek u kaczuszek.

Proboszcz odprawił mszę.

Piszemy wiersze i fraszki.

Jem pyszny kruszon.

W szkole była musztra.

Lubię szynkę z musztardą.

Szymon ćwiczy ze sztangą.

Leszek szybko maszeruje.

Klasztor ma trzy baszty.

Mateusz uprawia szparagi.

Na karniszu wiszą firanki.

DŻ

 Dżungla jest niebezpieczna.

Dżudoka trenuje pilnie.

SZCZ

Po deszczu wychodzą dżdżownice.

Dżentelmen ma znakomite maniery.

Szczepan lubi dżem pomarańczowy.

Szczotka jest szara.

Szczera odpowiedź jest najlepsza.

Szczeniaczek to mały piesek.

Pszczółki są pożyteczne.



Cztery pocztówki kupił Mareczek. Szczególnie lubię kolor czerwony.

 

5. Jeśli potrafisz… 

Dokończ zdanie według uznania :)  Powtórz je całe poprawnie.

Przemek przemoczył dżinsy, bo …….

Grażynka upiecze dziś ………

Najpiękniejsze miejsce to ……

Brzuch boli po …………

Szczerze nie lubię …..

Wyjaśnij tak jak umiesz. Powtórz całe zdanie :)

Pszczoły są pożyteczne, ponieważ…..

Wszyscy powinni być dla siebie mili, ponieważ….


