
Głoska dż (zajęcia 2.)                                                                   

Cel: Będę prawidłowo mówił głoskę dż. 

Jak osiągnę cel?

1. Poćwiczę usta, język, wargi… .

2. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 

3. Poćwiczę słuch.

4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę dż.

5. Wykonuję ćwiczenia z zakresu głoski dż w różnych pozycjach w wyrazie.

No to działamy!
1. Wykonaj ćwiczenia artykulatorów.



2. Poćwicz oddech. 

Dmuchajka to prosta zabawka z recyklingu– łatwa do wykonania przez rodzica, a do tego
znakomite doświadczenie naukowe dla dzieci! Należy tak wydmuchiwać przez nią powietrze, aby kulka
unosiła się w powietrzu. A wszystko to za sprawą ciśnienia…

Materiały i przybory:

• plastikowa butelka wraz z korkiem

• nożyczki

• gruby gwóźdź

• kombinerki

• słomka

• chusteczka higieniczna

1. Z butelki odcinamy lejek.
2.  Trzymając  w  kombinerkach  gwóźdź  nagrzewamy  go  nad  ogniem  a  potem  wypalamy  dziurkę
w nakrętce od butelki.
3.  Do  uzyskanego  otworu  w  nakrętce  wkładamy  słomkę  i  zakręcamy  ją  na  lejku.  Z  chusteczki
higienicznej robimy kulkę i umieszczamy w dmuchajce.
4. Jako obiekty latające przetestowaliśmy również styropianową kulkę oraz piłeczkę ping-pongowe, ale 
niezmiennie najłatwiej „lewituje” zwykła jednorazowa chusteczka mocno zmięta w kulkę:)

    Eksperyment dla dzieci - lewitująca kulka

Kiedy dmuchamy w słomkę, strumień powietrza wpada bezpośrednio pod kulkę. Kulka leżąc na dnie
lejka  blokuje  ujście  powietrza  i  wytwarza  się  wysokie  ciśnienie.  To  ono  wyrzuca  kulkę  do  góry.
Wyżej  w lejku strumień powietrza się rozszerza,   ciśnienie maleje więc kulka opada.  Jeśli  będziemy
dmuchać z odpowiednią siłą kulka „zawiśnie” w powietrzu.



3. Potrenuj słuch.

a) Podaj jak najwięcej wyrazów, które rymują się z podanymi poniżej:

lasek- … (piasek, masek, pasek)

kot-… (płot, lot)

teczka-... (beczka, jajeczka)

malina- … (dziewczyna, kalina, lina, mina)

kroki- … (boki, loki, foki)

b) Wymień jak najwięcej wyrazów, które kończą się np. na sylabę „ta”

(np. tata, mata, rota, kota, płota, kita…)

c) Domino głoskowe (lub sylabowe) -  wyszukaj ciąg wyrazów tak, aby ostatnia głoska

(lub sylaba) wyrazu była początkową głoską (sylabą) następnego, np.:

• domino głoskowe:  

mata- Agata- Adam- Mikołaj- jabłko- obrus- skarbnik-kalendarz… 
• domino sylabowe:

koty- tyka- kara- rakieta- tatar- tarka- karabin- bingo – goryl... 

4. Poprawnie wymów głoskę dż.  Jak to zrobić?

W  początkowym  momencie  wypowiadania  głoski  dż  język  przywiera
do  wałka  dziąsłowego  (czyli  szorstkiej  powierzchni  za  górnymi  zębami),
a  w następnym - zwarcie to stopniowo przechodzi w szczelinę. 
Ząbki są zbliżone, wargi lekko zaokrąglone, wysunięte do przodu. 





5. Wykonaj ćwiczenia:
Zadanie 1.



Ćwiczenie 2.



Ćwiczenie 3.



Ćwiczenie 4.



Ćwiczenie 5. 


