
Głoski s- ś (różnicowanie)                                                                  21.04.2020 r.

Cel: Będę prawidłowo różnicował głoski szeregu syczącego i ciszącego w wyrazach i zdaniach.  

Jak osiągnę cel? 

1. Poćwiczę  język, wargi, żuchwę
2. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
3. Poćwiczę słuch. 
4.Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoski szeregu syczącego i ciszącego  (prezentacja 
obrazkowa ze szczegółowym opisem)

5. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski.

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

1. Ćwiczenia warg :
• przesuń zamknięte wargi raz w prawo, raz w lewo;
• nałóż wargę górną na dolną i odwrotnie;
• wysuń wargi do przodu i zrób taką minkę, jak mały prosiaczek;
• prześlij mamie kilka całusków;
• naśladuj osiołka – powiedz i, a następnie –o
2.     Ćwiczenia języka: 
• przy szeroko otwartej buzi wysuń język z jamy ustnej do przodu w linii prostej, najpierw 
wąski, a następnie szeroki jak łopata;
• energicznie wysuwaj i chowaj język – „żmijka”;
• przesuwaj językiem w kierunku prawego i lewego kącika ust – na zmianę (nie opieraj 
języka na ząbkach;
• obliż górną wargę językiem, tak jak kotek po wypiciu smacznego mleka;
• obliż dolną wargę;
• ułóż język na górze jamy ustnej i naciskaj czubkiem języka wewnętrzną powierzchnię 
zębów (tak jakbyś chciał je policzyć), następnie na dole jamy ustnej;
• umyj językiem zęby górne i dolne po wewnętrznej stronie;
• umyj sufit – przesuń językiem po podniebieniu – od górnych zębów w głąb jamy ustnej;;
• kląskaj językiem jakbyś był konikiem;
• wyczyść językiem dolne zęby.

3.     Ćwiczenia żuchwy i podniebienia miękkiego:
• otwieranie ust najszerzej jak można;
• naprzemienne otwieranie i zamykanie ust w różnym tempie;
• wywołaj ziewanie przy nisko opuszczonej szczęce dolnej;
• udawaj „chrapane „ na wdechu i wydechu.
4.     Ćwiczenia oddechowe :
• podmuchaj na bańki mydlane;
• podmuchaj na piórko, świecę (na zmianę długo i krótkimi wydechami);
• mocno dmuchaj na zrobiony wiatraczek;
• nadmuchaj balonik;
• za pomocą słomki przenoś elementy np. skrawki papieru z talerzyka na talerzyk.



 Propozycja zabawy oddechowej :
Wydrukuj labirynt. Przygotuj kółko z papieru lub kulkę z folii aluminiowej, styropianu. 
Dmuchając przez słomkę zaprowadź misia do plastra miodu.

 



  3.  Potrenuj słuch: 

    - Zamknij oczy, posłuchaj i powtórz dźwięki występujące w zdaniach.

Kap, kap, kap – kapie z kranu woda.

Tik-tak, tik –tak – tyka zegar.

Ćwir, ćwir – za oknem śpiewa ptak.

I-o, i- o, i-o – woła osioł.

Eo, eo eo – karetka na sygnale mknie.

Pi, pi, pi – myszka piszczy za ścianą.

Ha, ha, ha – śmieje się Marysia.

Hi, hi,hi – Gabryś cicho śmieje się.

Hau, hau, hau – pies szczeka u sąsiada.

-  Tupnij nogą przy głosce s, uśmiechnij się do głoski ś.

siada, samolot, ślina, śnieg, skarpetka, świerk, siekiera, pasta , posada , sadzawka, święto,  
jesień, nasiona, sen, siano, sopel,  jaśmin, masło, maślany, sosna, , myśliwy, ryś, siedem, 

4. Ułóż buzię, żeby prawidłowo wymówić  

Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy mówimy s: 

Czubek języka na dole. Wargi w szerokim języku. Ząbki zamknięte.



             Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy mówimy ś :

     

 Czubek języka oprzyj o dolny wałek dziąsłowy, środek języka unieś do przedniej części 
podniebienia twardego. Wargi są lekko rozchylone, nieznacznie wysuń je do przodu, ich 
kąciki zaciśnij. Ząbki zbliż tak, aby strumień wydychanego powietrza przeszedł między 
nimi.

Zadania do wykonania w zeszycie do logopedii, bądź powtórzenia ustnego.

Zadanie 1.

Zwierzęta (dla klas 0 - III):

Przeczytaj zapisane na kartonikach przymiotniki określające podane zwierzęta i kojarząc cechę z nazwą 
zwierzątka wpisują je w miejsce kropek (jeśli potrafią pisać, jeśli nie – przyklej kartoniki w odpowiednie 
miejsca).

  "Uparty jak………………...."                  "Chytry jak…………………..." 

 "Wierny jak………………...."                  „Zwinny jak …………………..”

"Mądry jak……………………."                „Powolny jak …………….….”

"Ciężki jak…………………....."                 „Szybki jak……………………..”

pies osioł lis sowa

słoń struś ślimak ryś



Zadanie 2
Głośnio powtórz sylaby i logatomy wydłużając wymowę głoski ś lub s. 
Wydrukuj kartę pracy.

sia –sa; asia –asa, aś –as, sio –so, osio –oso, oś –os,

siu –su, usiu –usu, uś –us, sie –se, esie –ese, eś –es,

si –sy, ysi –ysy, yś -ys, iś –is



Zadanie 3

Powtórz wyrazy 

• siano, siatka, siodło, sierp, siedem, siniak, sito
• nasiona, gosposia, mamusia, jesień, sąsiad

• oś, coś, ktoś, struś, tatuś, łoś, wieś, miś, ptyś, ryś 
• ślad , ślub , ślina , śliwka , śmiech , ślimak , śmietnik , świat, śnieg , śniadanie , śpiew , 
światło , świerk , środa 
• maślak , myśl , taśma , pieśń , wiśnia , naleśnik , baśń ,
• uśmiech , myśliwy , huśtawka , jaśmin , maślanka

•sala, sanki, samochód, sad, Sabina, sałata, sok, sopel, ser, serce, seledyn, semafor, suma, 
sukienka,  syrop, Sylwia, sypialnia, spanie, spodnie, skok, skakanka, strach, staw,  smok stół 
,słoń, schody                                                                                                                           
•kasa, masa, misa, kosa, pasek, lasek pomysł, pismo, kosmyk, wiosna, zaspa, ospa, list, post, 
most, chwast, pasta, miasto, postój, usta                                                                                       
•nos, kos, los, las, lis

Zadanie 4

Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i dopisz literę ś lud na początku, w środku lub na końcu 
wyrazów w taki sposób, aby powstały nowe słowa. Przeczytaj je głośno i wyraźnie.

twór – stwór

mało - …………..

lina - ………………

pianka - …………………..

tama - ………………………

mak - ……………………..

kto - ……………………..

tok - ………………………

pień - ………………….

kotka - ……………………

łup - …………………..



Zadanie 5

Połącz pary wyrazów. Przeczytaj we właściwej kolejności.

samotna 

Stach

solone 

wesoła 

niebieska 

sekund 

siatka 

sikorka

 silny 

maślaki

 Asia 

siedem



    Zadanie 6

Rozwiąż rebusy. 

Zadanie 7
Powtórz zdania. Narysuj ilustrację do wybranego zdania.
1.Justyna dąsa się na Jasia.
2.Na stole są naleśniki.
3. W sobotę pojadę do Stasia.
4. Stefan głośno śpiewa.
5. Siostra Basi ma na imię Sylwia.
6. W stodole jest siano.
7. Piesek łasi się do gosposi.
8. Na skraju lasu są maślaki.
9. Lis jest w lesie.
10. Samanta upiekła wyśmienity sernik.


