
Różnicowanie głosek dż - dz. 

Cel:  Będę  prawidłowo  mówił  głoskę  dż  i  dz  w  różnych  pozycjach  w  wyrazie
i w zdaniu. 
Jak osiągnę cel?

1. Poćwiczę usta, język, wargi… .
2. Wykonam ćwiczenie oddechowe.
3. Poćwiczę słuch.
4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę dż i dz.
5. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski dż i dz w różnych pozycjach w wyrazie  
i w zdaniu.

No to działamy!
1. Wykonaj ćwiczenia artykulatorów.





                     

d) Ponaśladuj dźwięki



4. A teraz przypomnij sobie, jak prawidłowo ułożona jest buzia przy głosce dz i dż.



5. Poćwicz staranną wymowę głosek dż i dz.

a) Połącz w pary te same obrazki i nazwij je. 

b)  Przeczytaj starannie poniższe połączenia wyrazowe:

dżem w dzbanku

dzwonnik w dżungli

pieniądze dżokeja

drożdżówka z rodzynkami

koledzy w dżipie

dzwonek dżina

rodzeństwo na zjeżdżalni

pędzel dżentelmena



c)   W podanych niżej zdaniach zaznacz [dz] na niebiesko, a [dż] na czerwono. Przeczytaj starannie.
Zrób ilustrację do wybranego zdania.

Dżudoka i dżentelmen jedzą wędzonkę.

Dżokej kupił drożdżówkę z rodzynkami.

Koledzy w dżipie pędzą dżunglą.

Dżentelmen i dżokej grają w brydża na pieniądze.

Rodzeństwo w dżdżu zjeżdża po zardzewiałej zjeżdżalni.

Jędza gwiżdże i maluje pędzlem różdżkę.

d) Wpisz dz lub dż w puste miejsca w zdaniach.

..........wonnik zjadł ...........em na ..............wonnicy.

Kole.......y zjeż.........ali na zar.........ewiałej zjeż......alni.

........in jechał ..........ipem w ...........ungli.

W polu kukury.......y znalazłem droż......e.

.......okej ma na głowie .........okejkę z frę.........lami.

Na dro.......e wi......ę ........entelmena.

.........oker lubi .......em ro......ynkowy.

Na wa.......e leżą droż.......e.

Ro.......eństwo znalazło w .........banku ......... ...........ownicę.

.......udoka i .........entelmen je......ą wę.......onkę.

Ję........a gwiż......e i maluje pę.........lem róż......kę.

.........okej kupił droż......ówkę z ro.......ynkami.

Kole......y w .......ipie pę.......ą ........unglą.

Wła......e .........akarty zabroniły .......emu ro.......ynkowego.

.........entelmen i ......okej grają w bry.......a na pienią......e.

.......wonek za.......wonił i pojawił się .......in.

Ro.......eństwo grało .......ojstikiem w gry.

......oker maluje pę.......lem ogro.......oną ......unglę.

Kole......y kupili bar......o ładną .......okejkę.

Zar......ewiały ......ip pędzi prosto na ogro.......enie.

........okej wyprowa.....a konia z ujeż.......alni.

An.......elika ubrała cu......y strój do .......udo.

Po sa........awce pływa bar......o zar.........ewiała .......onka.

.......udoka znalazł ry.......e w ........ungli.

Kominiarz ma sa.......ę na .......insach.



e) Opowiedz, co przydarzyło się dżokejce Zuzi i jej konikowi Dzwoneczkowi. 


