
WITAJCIE

Na dzisiaj przygotowałam Wam ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek ciszących, 
czyli ś,ź,ć,dź. 
Na  początek kilka ćwiczeń ułatwiających wymowę tych głosek.

MLASKAJĄCY OSIOŁEK

Zabaw się w osiołka, który przy jedzeniu bardzo mlaska. ( mlaskanie środkiem języka)

ZADOWOLONY GAPCIO

Próbujemy ułożyć język w górkę.
Osiołek jest zadowolony i ryczy: iiii, ichi,ichi.....

OŚLE MINY

Wysuwamy wargi do przodu
Robienie min to ulubiona zabawa osiołka. Raz wysuwa wargi do przodu, raz się uśmiecha.

KOŁYSANKA DLA OSIOŁKA

Dzieki temu ćwiczeniu dziecko uczy się oddychać przeponą i wydłużać fazę wydechu. Ważne jest, 
aby „aaa..., aaa..., aaa...” zaśpiewać na jednym wydechu.
Połóżcie na brzuchu swoją ulubioną maskotkę. Może u kogoś będzie to osiołek? Wciągnijcie dużo 
powietrza nosem, tak aby Wasza maskotka uniosła się na Waszym brzuchu. Potem zaśpiewajcie jej 
kołysankę: „aaa..., aaa..., aaa...”

Czy buzie są już rozgrzane? Jeśli tak to super, możemy przejść dalej.
Jak wyglada aparat artykulacyjny przy wymowie głosek ś,ź,ć,dź ?

• usta są lekko zaokraglone
• zęby są zbliżone do siebie
• środkowa część języka unosi się ku górze

Spróbujcie teraz, bawiąc się w ogrodnika, podlać Wasz ogródek wężem. Bawiąc się wymawiajcie  
sisisisisisisi.
Udało Wam się? Brawo.
Dzisiaj zajmiemy się prawidłową wymową pierwszej z głosek ciszących, głoski ś.
Spróbujcie powtórzyć teraz sylaby, przedłużając dźwięk ś.

sia, sio, sie, siu, si
asia, esie, osio, usiu, ysi, isi
aś, oś, eś, uś, yś, iś 

Jeśli prawidłowo wymówiliście te sylaby to przechodzimy dalej.
Tym razem spróbujemy powtórzyć wyrazy gdzie nasza głoska ś występuje na początku:
siodło, siano, siatka, sikorka....
w środku:
mamusia, jesień, osiołek, nasiona, kisiel.....
i na końcu:
gęś, miś, łoś, tatuś, Kubuś.



 Teraz spróbujcie powtórzyć zwroty: 
jesienne nasiona, uśmiechnięta Basia, osiedlowa huśtawka, osiem śliwek, baśniowa księga itd.

Czy jesteście już gotowi aby powtórzyć zdania? Jeśli tak , to zaczynamy:

Misie to wielkie śpiochy. 
Tatuś kosi trawę.
Adaś się śmieje. 
Kubuś je na śniadanie maślane bułki.

Jeśli wszystkie etapy przeszliście pomyślnie to gratuluję. Oczywiście każdy robi to we własnym 
tempie, i powtarza ćwiczenia tyle razy, ile potrzeba aby głoska była wypowiedziana prawidłowo.
Drodzy Rodzice
To są przykłady wyrazów, zwrotów i zdań. Mam nadzieję, że będą one inspiracją do poszukiwania 
własnych. Kolejność w jakiej podane są ćwiczenia nie jest przypadkowa. Każdą głoskę ćwiczymy 
w tej samej kolejności, zaczynamyod głoski w izolacji, potem sylaby, wyrazy z ćwiczoną głoską w 
nagłosie, śródgłosie i wygłosie, zwroty i zdania. Nie pomijajmy poszczególnych etapów. Mając je 
wszystkie zrobione , mamy pewność , że zrobiliśmywszystko aby artykulacja była prawidłowa. 
Życzę udanych ćwiczeń i osiągnięcia wymarzonych efektów.
( taka sama droga jest przy każdej ćwiczonej głosce) 
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Karty do logopedycznego memory – głoska [ś]

Wyrazy: siatka, ślady, siekiera, sikorka, siódemka, siodło, huśtawka, gaśnica, wiśnia, wieś, łoś, miś
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