Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń logopedycznych w okresie zdalnego nauczania :20-22 .12.2021 oraz 3 –
5.12.2021.

Głoski Syczące /S, Z, C, DZ/
Zajęcia w domu rozpoczynamy od ćwiczeń oddechowych fonacyjnych, ćwiczeń narządów artykulacyjnych
(najlepiej przed lustrem) następnie przechodzimy do ćwiczeń utrwalających.

ZABAWY ODDECHOWE:
- zabawy z rurką, słomką, wodą: przenoszenie małych elementów papieru/obrazka za pomocą słomki,
burza w szklance wody (dmuchanie przez słomkę do wody);
- dmuchanie na papierowe łódeczki w misce z wodą;
- zdmuchiwanie kawałka papieru z różnych powierzchni;
- puszczanie baniek mydlanych;
- zabawy z piórkami, wacikami, piłeczkami ping - pongowymi – wyścigi, strzelanie goli do bramki,
dmuchanie do celu;
- nadmuchiwanie baloników;
- dmuchanie na balonik, tak by nie spadł na podłogę;
- liczenie na jednym wydechu.

Ćwiczenia NARZĄDÓW MOWY
(większości dzieci pomaga obserwacja w lustrze i pomoc osoby dorosłej, która ćwiczy razem z nim):
ĆWICZENIA JĘZYKA:
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- Koniki - kląskanie językiem - naśladowanie odgłosu konia uderzającego kopytami o bruk
(jeśli dziecko nie potrafi - zaczynamy od mlaskania).
Podczas tych ćwiczeń usta są otwarte, a żuchwa stabilna - można trzymać brodę palcem, by nie „oszukiwała”:
- Wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej i cofanie do jamy ustnej.
- „Mycie zębów językiem” oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie.
- „Liczenie ząbków” dotykanie czubkiem języka po kolei górnych zębów po wewnętrznej stronie.
- „Zaczarowany język” przytrzymanie przez kilka sekund czubka ”szerokiego” języka na podniebieniu przy
szeroko otwartych ustach.
- „Krasnoludek zagląda do gardła” - cofanie języka w głąb jamy ustnej, zaczynając od górnych zębów, a kończąc
na podniebieniu miękkim – zabawa.
- „Mycie sufitu w buzi/ mycie podłogi w buzi” na zmianę czubkiem języka
- Zlizywanie czubkiem języka z podniebienia, np. miodu, kawałka rozmiękczonej czekolady, kawałeczka chrupki
itp.
- Ssanie czubkiem języka na podniebieniu małego pudrowego cukierka, musującej witaminy C, opłatka lub
naśladowanie ssania pożywienia.
- Wydmuchiwanie powietrza przez język zwinięty w tzw. rynienkę boki języka przylegają do górnych dziąseł
(zjedzenie wcześniej miętowego cukierka sprzyja intensywniejszemu odczuciu przepływu powietrza przez środek
języka).
- Śpiewanie znanych melodii na sylabach: la, lo, le, lu, ly.
ĆWICZENIA WARG:
- Cmokanie ustami naśladowanie posyłania całusków (wargi mocno wysunięte do przodu).
- Wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu w kształcie ryjka świnki.
- Wydawanie odgłosów (z „intensywną pracą” warg – wargi wysuwają się do przodu podczas wymowy głoski [u]):
krowy - mu, mu,
kukułki - kuku, kuku,
sowy - hu, hu,
psa - hau, hau,
rybki - plum, plum,
pukania - puku, puku,
uderzania - buch, buch,
chodzenia - tupu, tupu.
Wymawianie tych odgłosów na zmianę z he he np. mu mu/he he
- „Rybka” wysuwanie warg do przodu, a następnie naprzemienne ich otwieranie i zamykanie - naśladowanie
„pyszczka” ryby.
- „Dziobek-uśmiech” układanie warg na zmianę w kształt dziobka, a następnie ich rozsuwanie do uśmiechu.
- Gra na trąbce z szerokim ustnikiem, flecie, harmonijce ustnej.

ĆWICZENIA GŁOSEK W SYLABACH (wymawiamy nie za szybko i starannie):
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Śpiewanie sylab na różne melodie np. Wlazł kotek na płotek.
Ćwiczenie różnicowania głosek szumiących/syczących
(po opanowaniu głosek szumiących w sylabach i jeśli dziecko prawidłowo wymawia głoski syczące)
⦁
ĆWICZENIA GŁOSEK SYCZĄCE W WYRAZACH
(Podczas ćwiczeń zwracamy uwagę na wymowę ćwiczonej głoski, wymawiamy powoli i starannie. Ćwicząc
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wymowę rozmawiamy z dzieckiem na temat znaczenia poszczególnych słów)
⦁
w nagłosie /s/ :
sanki, sandały, sałata, sad, sąd, seler, sekunda, syrena, sok, serek, sól, sen, sukienka, sobota, sopel, syn, syndyk,
sypialnia, sanki, sandały, sałata, sad, sąd, seler, sekunda, syrena, sok, serek, sól, sen, sukienka, sobota, sopel, syn,
syndyk, sypialnia, itp.;
• w wierszach:
„Sa jak sałata”
Sa sa sa, se se se pani powtarza wciąż: dalej słyszę znów: a na koniec jeszcze raz: sa sałta, asa klasa, as bas, se
sekunda, ese wesel, es stres, sy syrena, ysy łysy, ys zgryz, so sobota, oso boso, os włos, su sukienka, usy kusy, us i
mróz, su sukienka, usy kusy. Us i mróz.
„Smok w sklepie”
Smok do sklepu był wysłany po dwie miski, ser, banany. W sklepie spotkał dwa jagnięta, o sprawunkach nie
pamiętał. Mama smoka posmutniała, tak sprawunki skwitowała: Nie ma sera, nie ma misy. Oto notes. W nim rób
spisy.

⦁
w nagłosie /z/
zamek, zakład, załoga, zęby, zegar, zupa, Zenek, zero, zapałka, zebra, zoo, zakręt, zabawka, złoto, złom,
zamówienie.
• w wierszach:
„Koza-zbieg”
Z domu z dykty, za zagrodą, zbiegła koza z długą brodą. Niedaleko koza zwiała, mapy bowiem zapomniała. Za
chwil kilka, jechał wozem, kuzyn wójta. Poznał kozę! Zrobił węzeł u jej brody, I zagonił do zagrody.
⦁

w nagłosie /c/

cebula, cyfry, Cyganka, cegły, cerata, cukier, cymbałki, cytryna, cena, cyrkiel, cela, cyrk, celnik, celnik, cep, cud.
⦁
w wierszach:
„Cuda w Kłodzku”
Na ulicy, w centrum Kłodzka wielkich hecy, cudów nocka: Cyrk – w nim krawiec i wódz mocny Bawią tańcem
całonocnym. Pod cokołem, na placyku, cupnął magik na kocyku. Ma cylinder: W nim, w papierku, ma na tacce
moc cukierków.
⦁

głoska /dz”/

⦁
⦁
⦁

w wyrazach: dzwonek, dzwoni, dzwoneczek, dzwonić, dzwonnik, dzwonnica, dzban,
dzbanek, dzbaneczek, dzbanecznik
w wierszach:

„Dzwonnik i kot”
W twierdzy ogrodzonej miedzą kot i dzwonnik obiad jedzą: dzwonnik rydze i wędzonkę, a kot mleko, chleba
kromkę. Najedzony dzwonnik chrapie, kotek w twierdzy muchy łapie.

W ŚRÓDGŁOSIE:
⦁
głoska /s/
klasa, masa, osa, kasa, łysy, boso, wesele, miska, pisak, fasada, masło, kosa, piasek, rosa, bosy, most, list, pasta,
wiosło, kostka, włosy, męstwo, lista.
⦁

głoska/ z/

koza, kazanie, pazury, puzon, lizak, wazon, wózek, karuzela, mazak, bazar, bizon, kuzyn, ogryzek, bluza, gwiazda,
waza, gwizdek, jezdnia, wzrok, obrazy, mazury, pyzy.
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⦁
głoska „c”
klocek, taca, praca, porcelana, klocek, ulica, kucyki, liceum, plecak, plecy, tablica, kolce, itp.; koc, palec, walec,
widelec, pajac, latawiec, makowiec, piec, wieniec, pałac, więc.
⦁

głoska „dz”

koledzy, miedza, wiedza, nędza, ogrodzenie, rodzynki, pieniądze, władza, godzą, marudzą, chodzą, pędzel,
bryndza, wędzonka, sadzonka, wiedza, władza, budzenie.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach logopedycznych mają materiały do ćwiczeń oraz książki LOGOTOMY w
domu (w teczkach). Najważniejsze jest głośne czytanie wyrazów, mówienie, opowiadanie, powtarzanie. Można
wykorzystywać do ćwiczeń ulubione książki, wiersze czy opowiadania.
Pozdrawiam serdecznie:
Logopeda Elżbieta Rauch
Neurologopeda Monika Ryś
e-maila: rezsp@interia.pl
e-maila: rmzsp@interia.pl
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