
Głoska rz(ż) i z - różnicowanie                                             25 maja 2020r.                

Cel: Będę prawidłowo mówił głoskę rz/ż i z. 

Jak osiągnę cel?
1. Poćwiczę usta, język, wargi… .
2. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
3. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę rz/ż i z.
4. Wykonuję wybrane ćwiczenia z zakresu głoski rz/ż i z w wyrazie i w zdaniu.

1. Wykonaj minki:



2. Wykonaj ćwiczenie oddechowe.

Gile

Przyleciały gile.
Ile ich tu? Ile?
Na jednym wydechu liczę bez pośpiechu:
-Jeden, dwa, trzy*.

Na dębie usiadły,
będą gile jadły.
Usiadł jeszcze jeden.
Ile ich jest? Jeden.

Znowu na wydechu 
liczę bez pośpiechu:
-Jeden, dwa, trzy, cztery*.

Gile robią miny 
do tłustej słoniny.
Dzioby swe wbijają,
sadło wyjadają.

Wnet przyleciał jeden.
Czy gili jest siedem?
Zaraz policzymy,
liczbę uzgodnimy:
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć*.

Tylko pięć jest gili 
przy sadle w tej chwili.
Gdy się dwa dowiedzą,
tez sadła pojedzą.

Liczymy do sześciu:
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć*.
A już siedem chce jeść:
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem*.

A do siedmiu gili 
ósmy ptak się mili.
Na jednym wydechu  
liczymy w pośpiechu.
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem*.

Dziewiąty ptak siada                                                                                                                  
i sadło zajada.                                                                                                                      
Znowu na wydechu                                                                                                                    
liczymy w pośpiechu:                                                                                                                 
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć*.

Kto nie mógł wyliczyć,                                                                                                              
będzie musiał ćwiczyć!

W  miejscach  oznaczonych  gwiazdką  dziecko  na  jednym  wydechu,  powtarzając
za prowadzącym, liczą gile. Za każdym razem po cichu nabierają powietrze ustami i starają
się liczyć na jednym wydechu. 



3. Przypomnij sobie, jak powstają głoski rz(ż) i z.



4. Utrwal prawidłową wymowę głoski rz/ż  i z.

Zadanie 1. Połączenia wyrazowe

Zaznacz [z] na niebiesko a [ż/rz] na czerwono i przeczytaj starannie.

wazon żonkili

zwiędłe róże

brązowa filiżanka

żółty mazak

kawa zbożowa

zapłakana Żaneta

przydrożna niezapominajka

Zadanie 2. Wyrazy

Uzupełnij [z] oraz [ż/rz]

… mru … ony

… ela … ny

… amo …  ny

… o … a

3. Narysuj obrazki:

brzoza

drzazga

zderzak

zwierze

zamrażarka



4. Wyrazy.

Wpisz  rz/ż lub z, a następnie połącz podpis z właściwym obrazkiem.





5.  Zdania-  zaznacz  [z]  oraz  [ż/rz]  na  kolorowo.  Przeczytaj  starannie.  
Zrób ilustrację do wybranego zdania.

Zwierzęta żyją w ZOO.

Zamożny Błażej założył żelazny zamek w drzwiach.

W żółtym wazonie zwiędły róże.

Rozrzutna Marzenka kupiła zmrożoną kawę zbożową.

Obok przydrożnej brzozy znalazłam niezapominajki.


