
                                                            21.04.2020 r.

Cel: Będę prawidłowo mówił głoskę r po spółgłoskach „p, b”

Jak osiągnę cel? 

1. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
2. Poćwiczę  język, wargi, żuchwę
3.  Poćwiczę słuch. 
4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę r. 
5. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski.

 Zrób minki (ćwiczymy aparat mowy) – każde ćwiczenie postaraj się zrobić 10 razy.

1. Ćwiczenia oddechowe : (każde ćwiczenie zrób 10 razy)

Pamiętaj, by nabrać powietrze noskiem, a wypuścić buzią  (dziecko wciąga powietrze nosem
i wydmuchuje stopniowo ustami, wydłużając fazę wydechu).

- podmuchaj na płomień świecy,
- podmuchaj na bańki mydlane,

         - podmuchaj na wiatraczek,
- dmuchanie przez rurkę do szklanki z wodą- „Burza w szklance wody”
- przenieś za pomocą słomki małe kulki papieru do koszyczka
- powiedz wierszyk z naśladowaniem :
"Ręce w górę podnosimy, dookoła się kręcimy.
Prawą nóżką tupnąć raz, i do tego klas, klas, klas. (klaszczemy w ręce)
Lewą nóżką tupnąć raz, i do tego klas, klas, klas."

2. Ćwiczenia artykulatorów :

• ćwiczenia warg :

• załóż wargę dolą na górną i odwrotnie;
• zamknij usta i przesuń je raz w lewo, raz w prawo;
• cmoknij kilka razy;
• ssanie wargi dolnej, potem górnej;
• nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza;
• parskanie;
• przytrzymaj kredkę wargą górną pod nosem;
• nadymanie policzków i przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego;
• uśmiechnij się bez pokazywania zębów (rozciąganie warg);
• naśladuj osiołka – powiedz i, a następnie –o;



• ćwiczenia języka: 

• wysuń język do przodu i cofnij w głąb jamy ustnej;
• dotykaj językiem wargi górnej i dolnej;
• dotykaj językiem do nosa, brody, w stronę ucha prawego, lewego; 
• wahadełko (kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania językiem warg i zębów);
• oblizywanie warg (usta szeroko otwarte); 
• wypychanie językiem policzków (piłka);
• wykonanie „łopaty” i „strzały” (lekko wysunięty z jamy ustnej język opiera się na dolnej
wardze i przyjmuje odpowiedni kształt); 
• policz zęby dolne i górnych; 
• oblizywanie  zębów  pod  wargami  wykonując  ruch  języka  w  prawo,  w  lewo
(przy zamkniętych ustach);
• wykonanie kulistych ruchów języka w głębi jamy ustnej przy opuszczonej szczęce dolnej;
• naciskanie językiem na podniebienie (usta otwarte) – zwalnianie nacisku (kropeczki);
• mlaskanie językiem;
• kląskanie;
• odklejaj czubkiem języka chrupki, opłatka, miodu, czekolady z „zaczarowanego miejsca”
na podniebieniu twardym (z wałka dziąsłowego);
• ssanie landrynki, tik – taka, drażetki;
• „Winda"-  trzymając  czubek  języka  „przyklejony"  za  górnymi  zębami-opuszczamy
i unosimy na przemian szczękę dolną;
• przyklej całą powierzchnię języka do podniebienia przy szeroko otwartej buzi, wytrzymaj
w tej pozycji około 10 -15 sekund;
• „gumeczka” – przyklej całą powierzchnię języka do podniebienia przy szeroko rozwartej
szczęce, a następnie nie odrywając języka od podniebienia, otwieraj i zamykaj buzię;
• delikatnie nagryzaj koniuszek języka „sklejanie pierogów”;
• motorek - wymawianie głoski [t] przez uderzenie końcem języka o podniebienie, podobnie
z głoską [d];
• naśladowanie odgłosu strzelania z karabinu; 
• zdmuchiwanie  lekkich  przedmiotów  z  czubka  języka  (skrawków  papieru,  tik  –  taka,
opłatek).

● Ćwiczenia żuchwy i podniebienia miękkiego:

• ziewaj przy szeroko opuszczonej szczęce dolnej;
• naprzemienne otwieranie i zamykanie ust w różnym tempie;
• otwieraj i zamykaj tylko dolną szczękę;
•  żuj gumę;
• naśladuj kaszel z wysuniętym na zewnątrz językiem.



4. Ułóż buzię, żeby prawidłowo wymówić  r

Trudnością przy wywoływaniu głoski [r] jest mało sprawny język, dlatego tak ważne są ćwiczenia
usprawniające zwłaszcza jego czubek.
Trzeba pamiętać, aby język był rozluźniony, a zwarcie słabe. Usta muszą być otwarte, gdyż wtedy 
zmuszamy język do wykonywania ruchów potrzebnych przy [t] [d].

Zawsze przed próbą wymawiania głoski potrenuj język. 

a) zaczynamy od rozgrzewki :

 Ćwiczenia przygotowawcze do [r] rozpoczynamy od wolnego, a później szybkiego wymawiania 
głosek [t] [d]: wolno t t t t t szybko ttttt wolno d d d d d szybko ddddd wolno t d t d t d szybko 
tdtdtd wolno t d n t d n t d n szybko tdntdntdn. Wymawiając ttttt i dddd przesuwamy palcem dość 
szybko pod językiem w prawo i w lewo, pobudzając go do drgań. Następnym etapem jest 
stosowanie ćwiczeń w dmuchaniu polegających na wprowadzeniu języka w wibrację np: 
motorek, zdmuchiwanie lekkich przedmiotów z języka (papierek przylepiamy do końca języka za
górnymi 20zębami i polecamy dmuchać na języka tak, aby papierek odskoczył). 

Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy
mówimy r : 

Wargi lekko otwarte, podniebienie miękkie
uniesione, zamyka drogę do jamy nosowej. Szeroki,
rozluźniony język unosi się do góry, jego boki
dotykają wewnętrznej powierzchni górnych zębów 
trzonowych i dziąseł. 

Czubek języka szybko i delikatnie uderza o wałek 
dziąsłowy, wibrując.

Zadanie 1

Już potrafisz mówić r po spółgłoskach  [t] [d]. Dla
utrwalenia proponuję następujące ćwiczenie :

Powtórz usłyszaną sylabę. tra, tro, tre, tru, try, dra, dro, dre, dru, dry, atra, atro, atre, atru, atry, 
adra, adro, adre, adru, adry otra, otro, otre, otru, otry, odra, odro, odre, odru, odry, etra, etro, eter, 
etru, etry, edra, edro, eder, edru, edry, utra, utro, utre, utru, utry, udra, udro, udre, udru, udry ytra, 
ytro, ytre, ytru, ytry, ydra, ydro, ydre, ydru, ydry,



Zadanie 2.  

Odczytaj wyrazy 

    en        asa

 ójka                                        ąbka

oje           ampki 

                 ybuna

Zadanie 3

         Powtórz :

 powtarzanie szeptem, a następnie głośno
la, la, la, trla
lo, lo, lo, trlo
lu, lu, lu, trlu
le, le, le, trle
ly, ly, ly, trly
li, li, li, trli;

– śpiewu ptaków – tri li li
– gry na trąbce – tra ta ta, tru tu tu, tre te te
– zepsutego zamka karabinu – tr tr tr, dr dr dr

Zadanie 4

                Powtórz, pamiętaj głoski [t] [d] wymawiaj dziąsłowo.

 bda,bda,bda

 bdo, bdo bdo

 bde,bde, bde

 bdu,bdu,bdu

 bdy, bdy, bdy

 abda, abda, abda

 obdo, obdo obdo

tr



 ebde,ebde, ebde

 ubdu,ubdu,ubdu

 ybdy, ybdy, dyby

 abd, abd, abd

 obd, obd, obd

 ebd,ebd, ebd

 ubd,ubd,ubd

 ybd, ybd, dyb

 pta,pta,pta

 pto, pto pto

 pte,pte, pte

 ptu,ptu,ptu

 pty, pty, pty

 apta, apta, apta

 opto, opto opto

 epte,epte, epte

 uptu,uptu,uptu

 ypty, ypty, ypty

 apt, apt, apt

 opt, opt, opt

 ept,ept, ept

 upt,upt,upt

 ypt, ypt, ypt



     Zadanie 5

    Po ćwiczeniach wstępnych, postaraj się delikatnie wibrować języczkiem. Powtórz :

      Pr
pra, pro, pre, pru, pry
apra, apro, apre, apru, apry
opra, opro, opre, opru, opry
epra, epro, epre, epru, epry
upra, upro, upre, upru, upry
ypra, ypro, ypre, ypru, ypry

Br
bra, bro, bre, bru, bry
abra, abro, abre, abru, abry
obra, obro, obre, obru, obry
ebra, ebro, ebre, ebru, ebry
ubra, ubro, ubre, ubru, ubry
ybra, ybro, ybre, ybru, ybry

      Zadanie 6
      Przeczytaj wyrazy dzieląc je na sylaby:

               bra – ma, brat – ki, bro – da, bro-kat, bro-ku-ły, Bron – ka, brą-zo-wy,  
              pra – ca, pral – nia, pral –ka, pro-szek, pro-duk-cja, pry-wat-ka, prąd, 

prę- dko, prom, pro-szę

Zadanie 7

         Połącz obrazki, których nazwy rozpoczynają się od tej samej sylaby.





Zadanie 8

 Napisz lub powiedz. Z czym kojarzą ci się napisane wyrazy. 

zwierzę, paski, ZOO -......................... 

kolorowy, ramka, widok - ................... 

spodnie, bluzka, kurtka - ...................... 

piesek, szyja ………………….

imieniny, zabawka, choinka …………………

Zadanie 9

Nazwij i pokoloruj obrazki.



              Zadanie 10.

Z podanych wyrazów ułóż 4 zdania.

            Bronek            kupiła           prędko        zębów.       

            Szprotki           namalował      w proszku.

            Patrycja            paprykę           zebrę.

            Gabrysia             ma próchnicę          płynęły.

         

          Zadanie 11

         Naucz się wiersza na pamięć.

Słoń

                                   Ten słoń nazywa się Bombi, 
                                   ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.
                                   Dlaczego? Nie bądź ciekawy-
                                   to jego prywatne sprawy.
                                                                    J. Brzechwa

  

j 


