
Głoska [ź]                                                                        

Cel: Będę prawidłowo mówił głoskę [ź]. 

Jak osiągnę cel? 

1. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
2. Poćwiczę  język, wargi, żuchwę
3.  Poćwiczę słuch. 
4. Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej.
5. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę [ź]. 
6. 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).

- puszczanie baniek mydlanych;
- dmuchanie do naczynia z wodą przez rurkę;
- rozdmuchiwanie wacików, koralików;
- rozdmuchiwanie za pomocą słomki ziarenek kaszy, ryżu; 
- udawanie śmiechu w różnych tonacjach, na przemian głośno i cicho hhiiii,hiiii,hi iii
- udawanie konia: hihihi,ihihihihi...
-wymawianie szeptem a potem głośno iiiii,jjjj,hihihih.

Należy pamiętać, że w przypadku międzyzębowej realizacji głosek ciszących nie są wskazane 
ćwiczenia angażujące język na zewnątrz jamy ustnej, a jedynie te, które wykonuje się za zębami.

Propozycja kreatywnej pracy plastycznej, którą można wykorzystać do ćwiczeń 
oddechowych - możesz zrobić „kolorowa gałązka”

Potrzebne będą :
- gałąź, patyczek
- sznureczki
- listki, kwiatki, muchomorki, serduszka, chmurki itp. wycięte z kolorowego 
papieru
- klej 

Aby zrobić kolorową gałązkę  przyklejamy na sznureczki po kilka elementów wyciętych 
z kolorowego papieru. Następnie przywiązujemy sznureczki do gałązki, tak by 
swobodnie opadały. Unosimy gałązkę do góry i dmuchamy na opadające liski i kwiatki z 
różnym natężeniem.
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2. Ćwiczenia aparatu mowy :

 Ćwiczenia języka: 
- liczymy czubkiem języka dolne ząbki od wewnątrz;
- bawimy się w malowanie czubkiem języka dolnych ząbków od wewnątrz, wykonujemy 
ruchy poziome od dolnych zębów do tyłu i z powrotem (czubek języka nie może unieść się
do góry);
- czubkiem języka oblizujemy dolne dziąsła, próbując go jak gdyby podwinąć (ruch języka
do dołu); 
- próbujemy jak najmocniej dociskać języczek do dolnych zębów od wewnątrz;
- zlizujemy miód czy dżem z wałka dziąsłowego dolnego (tuż za dolnymi zębami);
 -„Koci grzbiet” – czubek języka opieramy o dolne zęby, a środek języka unosimy do
góry do podniebienia. taki  sposób,  aby czubek nie kontaktował się z dolnymi zębami,
dotykamy grzbietem do podniebienia i opuszczamy język kilkakrotnie; 
- Mocno ssiemy landrynkę środkiem języka (można za pomocą szpatułki wskazać dziecku
gdzie jest ten magiczny środek języka).

                      Ćwiczenia warg: 
- ćwiczymy wargi robiąc naprzemiennie „dzióbki i szerokie uśmiechy” czyli u-i-u-i-u-i
(przesadnie rozciągamy usta w uśmiechu).
- „rybka w wodzie"- zęby złączone, kąciki warg zaciśnięte, na przemian zamykamy i 
rozchylamy wargi.                                                 
 Ćwiczenia żuchwy 

        - opuszczamy i unosimy żuchwę ku górze;
        - wykonujemy ruchy poziome, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi;
        -   ruchy dolnej szczęki do przodu i do tyłu;
-  wykonujemy ruchy żucia; uczestniczą w nich dolna szczęka, wargi i policzki;
- pijcie gęste musy i miksowane owoce/ warzywa przez szeroką słomkę. Wciąganie tak gęstej 
konsystencji będzie powodować, że mięśnie grzbietu języka będą bardzo intensywnie pracować.



3.  Potrenuj słuch

- Przygotuj gazetę, woreczek kaszy, łyżkę, szklankę z wodą i słomkę, grzechotkę, folię 
aluminiową. 

Poproś mamę, by, bulgotała słomką w szklance, szeleściła, pukała przygotowanymi 
przedmiotami. Zgadnij, czym bawiła się mama.

4. Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej.

Odgadnij brakujące rymy. Powtórz rymowanki. 

Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu (np.radosna)

„Dary wiosny”

Zawitała do nas wiosna

Pani piękna i ………….

W prezencie przyniosła kwiecie,

By cudnie było na ……………….

Na drzewo i ten krzew szary

Rzuciła zielone ……………..

Ptaków tłumy czarowała,

Piękne nutki ………………..

Dobrze jest mieć takir dary,

Bo dotąd świat nasz był ……….

Zimę i szarą pogodę

Wysłała w daleką ……………..

Pomocnicze wyrazy :

szary, radosna, czary, świecie, darowała, radosna

                   5. Ułóż buzię, żeby prawidłowo wymówić  [ź]

                  Jak to zrobić?



Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy mówimy [ź]: 

– oprzyj czubek języka o dolny wałek dziąsłowy;
- środek języka przybliż do podniebienia;
– wargi są lekko rozchylone, nieznacznie wysuń je do przodu, ich kąciki zaciśnij;

           – ząbki zbliż tak, aby strumień wydychanego powietrza przeszedł między nimi.

 Podczas artykulacji głoski [ź], zwracamy dziecku uwagę, na mocniej złączone ze 
sobą zęby oraz na dźwięczność głoski (tym różni się ona tylko od ś) – najlepiej pokazać to,
kładąc dłoń dziecka na swojej krtani i wypowiadać długie źźźźźźź – czujecie mrowienie?

          6.Wykonaj zadania : 

     Zadanie 1.

Głośnio powtórz sylaby i logatomy wydłużając wymowę głoski
„ź” :

      •    zia, zio, zie, ziu, 

   ziaziazia,   ziozio,   ziezie,  ziuziu, 
           ziziziaś,   zioś,    zieś,  ziuś,   ziś 

   

Zadanie 2 
Uzupełnij brakujące litery: „ź” lub „zi”. Przeczytaj
wyrazy.



…..arno, ……ąb, …..oła, …….elony, ……emia, …..emniak, …...ęba, 

….ma, …..ewa, …..rebak, ba….e, bu......a, gałę……e, gu…..k, je…..oro, 

ko…oł, ła….enka, ni….na, po…..omka, tu….n, wię….enie,  ni…..na

Zadanie 3

Przeczytaj wyrażenia i pokoloruj właściwe rysunki. Powiedz, czy pokolorowałeś/łaś 
wszystkie obrazki, dlaczego?

zimne lody
zielony guzik
bazie na gałęzi
ziarenka maku
siedem poziomek
zziębnięta zięba
ziewający kot
kozia bródka
zielone piórko
zimorodka
ziejący pies
pięć ziemniaków
zwinna kozica

Zadanie 4

Powtórz zdania :

Kazia wzięła zielone guziki.

U Józia pachną ziółka i poziomki.

Kazio liczy ziarenka zielonego groszku.

Zimą zięby są zziębnięte.

                 Zadanie 5

              Rozwiąż rebusy.



         Zadanie 6

          Skopiuj link i zagraj :

   https://wordwall.net/pl/resource/1289997/logopedia/g%c5%82oska-zi-%c5%ba-nag%c5%82os-          
wykre%c5%9blanka-1-wyszukaj-s%c5%82owo

https://wordwall.net/pl/resource/1289997/logopedia/g%C5%82oska-zi-%C5%BA-nag%C5%82os-%20wykre%C5%9Blanka-1-wyszukaj-s%C5%82owo
https://wordwall.net/pl/resource/1289997/logopedia/g%C5%82oska-zi-%C5%BA-nag%C5%82os-%20wykre%C5%9Blanka-1-wyszukaj-s%C5%82owo
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