
                                                                 Głoska rz/ż                                          
Cel: Będę prawidłowo mówił głoskę rz/ż w  wyrazie. 
Jak osiągnę cel?
1. Poćwiczę usta, język, wargi… .
2. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
3. Poćwiczę słuch.
4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę ż/rz.
5. Wykonam wybrane ćwiczenia z zakresu głoski ż/rz w różnych pozycjach.

No to działamy!



2.  Wykonaj ćwiczenie oddechowe.

Dni tygodnia

Jakie nazwy dni tygodnia znamy?
Czy wszystkie nazwy dni pamiętamy?

Jeśli ktoś lubi takie zadania,
Niech się zabiera do wyliczania.

Powietrza dużo nosem nabiera
I na wydechu niech dni wymienia:

- Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.*

Jeśli za trudne było zadanie,
Ćwicz dalej z nami to wyliczanie:

- Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.*

- Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.*

W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) dzieci, powtarzając za rodzicem, wymieniają na 
jednym wydechu dni tygodnia. Należy zwrócić uwagę, by przed wyliczeniem dzieci cicho 
nabrały ustami dużo powietrza.

3. Potrenuj słuch:
Podane zdania dokończ wybranym rymującym się wyrazem z ramki.
a) W norce są myszki- w lesie z drzew spadają …
b) W oknie są szyby- w lesie można zbierać…
c) W domu są schody- w lesie są fioletowe...
d) Kasia ma ładne zęby- w lesie rosną wielkie…
e) Tu jest skórka- w lesie skacze ruda…
f) Po rzece pływają łabędzie- w lesie na dębach wiszą…
g) Tu są badyle- w lesie fruwają kolorowe …
h) Na tarasie stoi ława- w lesie rośnie wysoka, zielona...
i) Na łące pasie się krowa- w lesie pohukuje …
j) W kuchni stoi lodówka- w lesie jest pracowita…
k) Na stole stoją misy- w lesie biegają sprytne…
l) Obok szkoły jest lodowisko- w lesie pod drzewem jest duże…

grzyby, mrowisko żołędzie, mrówka,  sowa, szyszki, motyle,
trawa, jagody, wiewiórka, dęby, lisy



4. Ułóż buzię, żeby wyszło poprawne rz/ ż. (Układ taki sam jak przy sz.)

Jak to zrobić?

Przypominam:
Czubek języka podnosi się i prawie dotyka wałka dziąsłowego, czyli szorstkiej powierzchni za 
górnymi zębami.
Ząbki się stykają.
Wargi ułożone są w ryjek.
Powietrze wydostaje się wąskim strumieniem od środka buzi aż do szczeliny, którą tworzą 
ząbki i czubek języka.



6. A teraz poćwiczmy.
• Przeczytaj sylaby i logatomy. Pamiętaj o układzie buzi przy wypowiadaniu głoski rz.





Doprowadź  krecika  na  posiłek-  po  jego  ulubione  warzywa  i  ich  pyszne  korzenie.
Po drodze wpadnij z nim na świeżo parzoną herbatę w filiżance w różowe kropki. Potem złap
parę głębokich oddechów na świeżym powietrzu i  wracaj.  A na wieczór przywracająca siły
witalne kąpiel.
Pamiętaj o układzie buzi przy ż/rz.



Wykorzystaj  dostępne  Ci  pionki  i  kostkę,  i  zagraj  w  grę  logopedyczną.  Czytaj  wyraz,
na których stajesz w czasie rozgrywki. Poszukaj obrazka, który odpowiada napisowi. Ozdób
grę według własnego pomysłu. 



Uzupełnij  podpisy  wpisując odpowiednią literę:    sz   lub    ż/ rz.
A  jeśli wytniesz elementy, możesz zagrać w memo- szukać par: obrazka i podpisu. 






