
Głoski ciszące                                                                               19.05.2020 r.

Cel: Będę prawidłowo mówił głoski [ś],[ź], [ć] w wyrazach i zdaniach.

Jak osiągnę cel? 

1. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
2. Poćwiczę  język, wargi, żuchwę
3.  Poćwiczę słuch. 
4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoski ciszące. 
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).

- 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 pracy kreatywnej – „ Kameleon – dmuchajka”

Przygotuj :
 zieloną i białą kartkę,
 słomkę; 
 klej, 
 nożyczki
 flamaster lub kredki

https://www.youtube.com/watch?v=leUhJFXTPbk

https://www.youtube.com/watch?v=leUhJFXTPbk


2. Ćwiczenia aparatu mowy :

Naśladuj minki :

 

3. Potrenuj słuch :

Nazwij obrazki. Powiedz je z podziałem na głoski. Następnie wykonaj polecenia 
zapisane na karcie pracy. 



4. Ułóż buzię, żeby wyszły ładne ciszki.

Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy
mówimy głoski ciszące : 

– oprzyj czubek języka 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.
Jeśli dziecko napotka na problemy w prawidłowej
wymowie głosek [ś, ź], można spróbować innym
sposobem wywołać pożądaną głoskę np. przez:
- wymawianie przedłużonego i ściszonego iii lub
hiii, przy maksymalnym zbliżeniu zębów;
- wymawianie głoski s, a następnie cofanie języka do tyłu, ale nie ku górze ( można cofnąć ku tyłowi język 
szpatułką, przyciskając lekko jego czubek);
- mocne dmuchanie, przy przyciskaniu czubka języka szpatułką, przy zbliżonych do siebie zębach.

Głoskę  [ć] (jeśli  dotąd  jej  nie  ma)  bardzo  łatwo  możemy uzyskać  na  dwa  sposoby –  albo  przytrzymujemy
szpatułką czubek języka na dole buzi i wypowiadamy – tia, tio, tiu, tie, albo próbujemy szybko wypowiadać – tsia,
tsio, tsiu, tsie.

5.Wykonaj zadania, które ci się spodobają :

Zadanie 1
Pokoloruj sowę. Starannie wymawiaj głoski ciszące.



                Zadanie 2

Nazwij obrazki. W każdym rzędzie otocz pętlą, ten w którym występuje głoska [ź].



Zadanie 3

Wyrazy pomocnicze :

silnik, siewca,, siodło, sito, siłownia



                Zadanie 4



Zadanie 5

Dopasuj wyrażenia.

  

ciepła jesień

druciana siatka

cienka tasiemka

siedem bocianów

                     siniak na łokciu

ciemne nasiona

                 



 Zadanie 6

Przeczytaj wiersz pt. „Kicia Kasi” A. Paszkiewicz 

„Kicia Kasi”

Kicia Kasi nawet w lecie

nosi ciepłe futro z misia.

Bowiem kicia ta, jak wiecie,

ma na punkcie misiów fisia.

Kasia się na Kicię złości

za tych ciepłych futer krocie.

Zamiast misia puszystości

Woli głaskać futro kocie.

Zadanie 7

Ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

łące. radośnie na Źrebaki biegają

w Zielarka zioła zbiera lesie

Kazio z przyjaźni Zuzią. się

głośno Na zięba śpiewa gałęzi

pije wodę Koziołek ze
źródełka.

zimną

ziemniaki Woźnica na wozie. Ziutek wiezie

Józio pływają Bliźniacy w jeziorze. i Kazio



Zadanie 8

Skopiuj link i wykonaj zadania :

https://wordwall.net/pl/resource/1160809/logopedia/zestawienia-dwuwyrazowe-%c5%9b-%c5%ba-
dopasuj-do-siebie-wyrazy

https://wordwall.net/pl/resource/1224404/logopedia/g%c5%82oski-cisz%c4%85ce

https://wordwall.net/pl/resource/1160809/logopedia/zestawienia-dwuwyrazowe-%C5%9B-%C5%BA-dopasuj-do-siebie-wyrazy
https://wordwall.net/pl/resource/1160809/logopedia/zestawienia-dwuwyrazowe-%C5%9B-%C5%BA-dopasuj-do-siebie-wyrazy

