Drodzy Rodzice i Dzieci.
Przesyłam Wam kolejne propozycje ćwiczeń i zadań do wykonania w domu.
Na początku pamiętamy o rozgrzewce czyli:
- wykonujemy ćwiczenia oddechowe: kilka wdechów przez nos i wydech
ustami; dmuchanie na piórko, płatek waty; przenoszenie rureczką kawałków papieru z
jednego talerzyka na drugi;
- rozgrzewamy wargi: naprzemiennie uśmiechamy się szeroko i robimy z ust dziubek (10x);
kręcimy kółeczka dziubkiem 5x w lewą i 5x w prawą stronę (wiem, że to trudne, ale proszę
spróbować); przytrzymujemy mocno wargami kartkę i próbujemy krótkimi ruchami ją
wysunąć (10x);
- gimnastykujemy język: liczymy czubkiem języka zęby górne i dolne; wypychamy
językiem policzki rysując kółeczka (po 5x z każdej strony); przy szeroko otwartych ustach
czubek języka dotyka podniebienia (liczymy do 10 – można wydłużać czas jeśli dziecko
dobrze sobie radzi);
Teraz przechodzimy do konkretnych ćwiczeń z zaburzonymi głoskami.
Poniższe linki doprowadzą Was do ciekawych zabaw.
Powodzenia!
Szereg ciszący czyli ćwiczymy głoski [ś], [ź], [ć], [dź]

https://logopomoce.pl/pl/p/Otocz-kolem-gloske-s/69

„Jaś”
Autor: Lubina Monika („Niepoważne wierszyki”)
(dorosły czyta wierszyk, a dziecko wypowiada: taś, taś taś)
Szły raz drogą trzy kaczuszki :
taś, taś, taś - wołał Jaś.
Kołysały im się brzuszki:
taś, taś, taś - wołał Jaś.
A że brzuszki brudne były:
taś, taś, taś - wołał Jaś.
W rzece chętnie się umyły:
taś, taś, taś - wołał Jaś.
Ale jeszcze są za małe:
taś, taś, taś - wołał Jaś.
Wracajcie kaczki zuchwale:
taś, taś, taś - wołał Jaś.
Powtarzamy logotomy czyli takie „posklejane sylabki”

idzi adzia edzie odzio udziu ydzi
idzia idzie idzio idziu
adzi adzie adzio adziu
edzi edzia edzio edziu

odzi odzia odzie odziu
udzi udzia udzie udzio
ydzia ydzie ydzio ydziu

Szereg syczący czyli ćwiczymy [s],[z], [c], [dz]

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/gra-planszowa-z-gloska-s/

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/gra-planszowa-z-gloska-c/

Szereg szumiący czyli ćwiczymy [sz], [ż],[cz], [dż]

Powtarzamy wierszyk:
Czary – mary: jest żądanie:
Buzia domkiem niech się stanie.
Językowi nie brak sprytu,
Dzielnie trzyma się sufitu.
Hokus- kotek
Zęby w płotek.
Z warg okienko
Trzymam ręką.
https://www.brzeczychrzaszcz.pl/kategoria/pomoce-2/wymowa-pomoce-2/sz-zrz-cz-dz/

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/gra-planszowa-z-gloska-sz/

Rotacyzm czyli ćwiczymy głoskę [r]

- Energicznie, wielokrotnie wybrzmiewamy:
• te, te, te,
• ty, ty, ty,
• de, de, de,
• dy, dy, dy,

- Szybko kilkukrotne powtarzamy:
• nalapatada,
• nolopotodo,
• nelepetede,
• nuluputudu,
• nylypytydy.

- Powtarzamy ze stopniowym przyspieszeniem:
• bda, bdo, bde, bdu, bdy,
• pta, pto, pte, ptu, pty,
• bda-pta,
• bdo-pto,
• bde-pte,

• bdu-ptu,
• bdy-pty.
- W wyrazach zamieniamy grupę spółgłoskową dr na dd czyli :
• drabina – ddabina, dramat, drań, drasnąć, drażnić, drążyć, dreptać, dres, dreszcz, drewniaki,
drewniany, drewno, dręczyć, drobny, droga, drogi, drogowskaz, drops, drozd, drożdże, drób,
drugi, druk, drut, drużyna,• adres, biedronka, biodro, hydrant modry, odrabiać, odrywać,•
cedr.

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-r/gra-planszowa-z-gloska-r/

Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrej zabawy ☺
Renata Koźlik

