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Cel: Będę prawidłowo mówił głoskę s. 
Jak osiągnę cel?
1. Poćwiczę usta, język, wargi… .
2. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
3. Poćwiczę słuch.
4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę s.
5. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski s.

No to działamy!

1. Zrób minki:
 Przy szeroko otwartej  buzi policz  czubkiem języka wszystkie  swoje ząbki.  Zacznij  od

tylnych górnych ząbków, potem przejdź do przodu i znowu do tyłu. To samo zrób na dole.
 Przy  szeroko  otwartej  unieś  język  do  wałka  dziąsłowego,  czyli  do  zgrubienia  tuż  za

górnymi  ząbkami,  a  następnie  połóż  język na  dole  buzi  jak  wtedy,  gdy  mówisz  „a”.
Powtórz ćwiczenie kilka razy. 

 Pokląskaj językiem tak jakbyś był konikiem. Powtórz ćwiczenie kilka razy. 
 Najpierw zrób z ust dzióbek, potem  kreseczkę. Powtórz ćwiczenie kilka razy.
 Otwórz szeroko buzię i spróbuj ziewnąć. 

2. Poćwicz oddech:
 Podmuchaj na różne przedmioty,  np. na kulkę z waty, na piórko,  na skrawek papieru,

a przy obiedzie- na ciepłe ziemniaczki albo zupkę. Pamiętaj zawsze, by nabrać powietrze
noskiem, a wypuścić buzią.

3. Potrenuj słuch:
 Zamknij oczy i przez chwilę zastanów się, co słyszysz wokół siebie, a co w całym domy.

Jakie dźwięki  dochodzą do Twoich uszu z zewnątrz: z podwórka albo ulicy- zależy, gdzie
mieszkasz.

 Klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz „s”.
Samolot, śnieg, sierp, skarpety,samochód, siekiera, siatka, sień, sadzawka, serce, sen,  sień, siano,
sopel, śmiech, sosna, sarna, siać, sennik, siedem, samowar.

4. Ułóż buzię, żeby wyszło ładne s- syczące jak wąż.
Jak to zrobić?
Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy mówimy s:
Język leży płaski na dole buzi, jego czubek dotyka dolnych jedynek, a boki przylegają delikatnie
do do zębów górnych.
Zęby są złączone.
Wargi są rozciągnięte jak przy przesadnym mówieniu iiiiiiiiiiiii.
Powietrze wydostaje się wąskim strumieniem od środka buzi aż do szczeliny, którą tworzą ząbki
i czubek języka.
Jak w wierszyku „Uśmiech od ucha do ucha, ząbki zaciśnięte, by nie wpadła mucha”.
Pomocą może być filmik na You Tube
Jak w wierszyku „Uśmiech od ucha do ucha, ząbki zaciśnięte, by nie wpadła mucha”.
Pomocą może być filmik na You Tube

5. Wykonaj zadanie:
http://learningapps.org/watch?v=yh93njn
Karty pracy – poniżej

http://learningapps.org/watch?v=yh93njn


Zadanie 1. 



Zadanie 2.

Zadanie 3.  Pokoloruj według wzoru. Z ładnym S wymawiaj sylaby, które kolorujesz.


