
Głoski ciszące                                                                         1 czerwca 2020 r.

Cel: Będę prawidłowo mówił głoski ciszące w wyrazach i zdaniach.

Jak osiągnę cel? 

1. Poćwiczę aparat mowy.
2. Wykonam ćwiczenia oddechowe
3.  Poćwiczę w oparciu o zabawę ortofoniczną.
4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoski ciszące. 
5. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski.

1. Poćwicz aparat mowy

Dziś  proponuję  na  rozgrzewkę  ruletkę  z  gimnastyką  buzi  i  języka,  ćwiczymy
przed lustrem

https://wordwall.net/pl/resource/910284/logopedia/%c4%87wiczenia-buzi-i-j
%c4%99zyka1

Ćwiczenia żuchwy

• płynnie  i spokojnie  otwieraj  i zamykaj  żuchwę,  trzymając  palec  wskazujący
na brodzie,

• obniżaj żuchwę przy zamkniętych ustach, w pozycji górnej zęby zwarte, w dolnej 
oddalone od siebie;

• swobodnie, miękko wypowiadaj - da, da, da,

• wykonuj  szybkie,  rytmiczne,  drobne  ruchy  żuchwą  wymawiając  cicho
papapapapa,

• pochyl głowę i luźną, ciężką żuchwą 'zamiataj podłogę', 

• wyobraź  sobie,  że żujesz  gumę  przy zamkniętych  ustach,  a ona  staje się  coraz
większa

2.Ćwiczenia oddechowe. 

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 z dodatkiem płynu do zmywania;

• rozdmuchiwanie mąki, kaszy, ryżu;

• podmuchaj na mlecze dmuchanie ciągłym strumieniem powietrza;

• wypowiadaj samogłoski na jednym wydechu /np. eo, ao, aeiouy/

• przenoszenie elementów z talerzyka na talerzyk. 



• udawanie śmiechu w różnych tonacjach, na przemian głośno i cicho hhiiii,hiiii,hi i
udawanie konia: ihaa, ihaa…

• wymawianie szeptem a potem głośno iiiii,jjjj,hihihih.

- Zabawa „Kwadrat oddechowy”
Pokaż dziecku, jak wygląda kwadrat (długość boku: ok. 40 cm). Wystarczy, że narysujesz
kształt palcem w powietrzu lub na dywanie. Można też oczywiście na kartce. Następnie 
ćwiczycie pokazywanie palcem kolejnych boków i oddychanie:
1. pierwszy bok – wstrzymanie powietrza,
2. drugi bok – wciągnięcie powietrza nosem (wdech),
3. trzeci bok – ponowne wstrzymanie powietrza,
4. czwarty bok – wydech.
I tak 2-3 razy. Nie więcej.
Zabawy zaczerpnięte są ze strony: https://tylkodlamam.pl/proste-zabawy-logopedyczne

3.Zabawa ortofoniczna

Naśladuj odgłosy zwierząt.

4.Ułóż buzię, żeby wyszły ładne ciszki.

https://tylkodlamam.pl/proste-zabawy-logopedyczne


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.

5.Wykonaj zadania, które ci się spodobają :

Zadanie 1



Zadanie 2
Potrenuj słuch fonemowy

Zadanie 3 

Przeczytaj wierszyk. Wymień produkty, które użyła zięba.

  „Zięba – kucharka”

Ogarnęła ziębę mania:

mania w kuchni gotowania.

Wzięła zięba ziarna worek,

zielonego dębu korę,

pół ziemniaka, bazie, zioła

i na obiad ziomków woła.

Ale buzie ziomków blade...

Marny, ziębo, ten obiadek!



Zdanie 4

Zadanie 5

Ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów. Przeczytaj zdania.

pije ciepły Kazio kisiel.

Kasia brodzącego podziwia bociana.

zimorodek płocie Na siedzi

dziki. W mieszkają lesie

Nad jeziorem dzikie leciały łabędzie



Zadanie 6

Wydrukuj obrazek. Pokoloruj misia. Powiedz, gdzie siedzi miś?



Zadanie 7

Zadanie 8

Skopiuj link

https://www.ekreda.pl/public/view/5723113440411648

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

https://www.ekreda.pl/public/view/5723113440411648

