Witam wszystkich bardzo serdecznie i proponuję kolejne zabawy:
rozwijające mowę i utrwalające poprawną wymowę.
ZABAWY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MOWY
✓ Zabawy z nazywaniem i wskazywaniem części ciała:
- odróżnianie prawej i lewej strony ciała;
- obrysowywanie różnych części ciała.
✓ Zabawy ruchowe połączone z rytmicznym wymawianiem wierszy,
śpiewaniem piosenek.
✓ Szukanie ukrytych przedmiotów.
✓ Układanie przedmiotów według wielkości, kolorów, kształtów.
✓ Konstruowanie, budowanie z klocków.
✓ Rozpoznawanie kształtów, zapachów różnych przedmiotów.
✓ Skakanie, przeskakiwanie.
✓ Słuchanie prostych rymowanek, uczących znaczenia słów.
✓ Orientacja w przestrzeni.
✓ Układanie przedmiotów na półkach, do pudełka, pod stół.
✓ Zabawy polegające na wykonywaniu poleceń: spójrz do tyłu, zrób krok w
prawo, podskocz, zrób krok do przodu, połóż się na brzuchu, stań przed
lustrem, podnieś lewą rękę.
✓ Rozpoznawanie dźwięków.
✓ Rozpoznawanie i naśladowanie min.
✓ Ćwiczenia i zabawy dźwiękonaśladowcze oraz mimiczne.
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

CO SIĘ DZIEJE W BUZI?
https://slideplayer.pl/slide/809271/
https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/głoska
ABY POPRAWNIE MÓWIĆ GŁOSKI
ZA KAŻDYM RAZEM GDY JE WYMAWIASZ PAMIĘTAJ:
głoski [w], [f]
• wargi się rozchylają,
• dolna warga zbliża się do dolnych zębów,
• język leży swobodnie w jamie ustnej;

głoski [t], [d]
wargi lekko się rozchylają, podobnie jak przy swobodnym oddychaniu,
język jest płaski,
• czubek języka dotyka wewnętrznej powierzchni górnych zębów;
głoski [k], [g]
• usta się rozchylają, lekko wysuwają do przodu,
• zęby są od siebie oddalone,
• tył języka unosi się do góry tworząc „koci grzbiet”;

•

głoski [ś], [ź], [ć], [dź]
wargi lekko wysuwają się do przodu,
• zęby przybliżają się,
• środek języka unosi się;

głoski syczące – [s], [z],[c], [dz]
• buzia uśmiecha się szeroko,
• ząbki zbliżają się do siebie,
• czubku języka dotyka dolnych siekaczach;

•

głoski szumiące – [sz], [ż], [cz], [dż]
czubek języka podnosi się i zbliża prawie dotykając wałka dziąsłowego,
• ząbki są złączone (ale nie zaciśnięte),
• usta układają się w ryjek;

głoska [r]
• usta lekko się otwierają,
• czubek języka znajduje się góry i mocno drga,
• boki języka lekko dotykają górnych zębów.

Zakładki logopedyczne
Dla przypominania dzieciom sposobu prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek,
proponuję wykonanie zakładek-instrukcji, opatrzonych charakterystycznym dla
danej głoski obrazkiem.

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-r/zakladka-logopedycznainstrukcja-wymowy-gloski-r
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/zakladka-logopedycznainstrukcja-wymowy-glosek-syczacych/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/zakladka-logopedycznainstrukcja-wymowy-glosek-szumiacych/

Propozycje gier i zabaw utrwalających poprawną wymowę głosek:
- ćwiczmy głosek [w], [f]
https://wordwall.net/pl/resource/1505812/logopedia/wyrazy-zg%c5%82osk%c4%85-w
- ćwiczmy głoski [t], [d]
https://wordwall.net/pl/resource/1135137/logopedia/g%c5%82oska-t-wnag%c5%82osie-wyrazu
- ćwiczmy głoski [k], g]
https://wordwall.net/pl/resource/1222344/logopedia/g%c5%82oska-kutrwalanie-nazywaj-g%c5%82o%c5%9bno

https://wordwall.net/pl/resource/1266601/logopedia/dobierz-par%c4%99g%c5%82oska-k
- ćwiczmy głoskę [l]
https://wordwall.net/pl/resource/1268370/logopedia/doko%c5%84cz-zdanieg%c5%82oska-l
- ćwiczmy głoskę [ś]
https://wordwall.net/pl/resource/1575448/logopedia/g%c5%82oska-%c5%9b
- ćwiczymy głoskę [s]
https://wordwall.net/pl/resource/1037684/logopedia/utrwalanie-g%c5%82oskis
- ćwiczymy głoski [sz]
https://wordwall.net/pl/resource/2095614/sz-logopedia
- ćwiczymy głoski detalizowane
https://wordwall.net/pl/resource/1070499/logopedia/r%c3%b3%c5%bcnicowani
e-g%c5%82osek-dentalizowanych-w-wyrazie
- różnicowanie [s] – [sz]
https://wordwall.net/pl/resource/1031636/logopedia/s-szr%C3%B3%C5%BCnicowanie-logopedyczny-%C5%9Bwiat-zabaw
- ćwiczymy głoskę [r]
https://wordwall.net/pl/resource/1072501/logopedia/sylaby-dra-adra-itd-rdd
https://wordwall.net/pl/resource/1476880/logopedia/warzywa-i-owoce-zg%c5%82osk%c4%85-r-segregowanie

Życzę udanej zabawy!
Renata Koźlik

