DLA DZIECI UTRWALAJĄCYCH WYMOWĘ GŁOSEK „sz”, „rz”, „cz”, „dż”
ORAZ GRUPĘ SPÓŁGŁOSKOWĄ „szcz”
Ćwiczenia języka (usta szeroko otwarte)
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język /szeroki i rozluźniony/ wysuwamy jak najdalej na brodę – piesek
językiem staramy się dotknąć nosa – wąż
czubek języka dotyka, na zmianę, do górnej i dolnej wargi – defilada języczka
czubek języka dotyka do górnych i dolnych zębów /wewnętrzne strony zębów/
oblizywanie językiem górnej wargi /od lewego do prawego kącika ust/ – wycieraczki
w samochodzie
oblizywanie językiem dolnej wargi /od lewego do prawego kącika ust/
oblizywanie obydwu warg dookoła /w jedną i druga stronę/ - naśladowanie
oblizywania buzi –kotek
czubek języka dotyka na zmianę prawego i lewego kącika ust – huśtawka
szukanie czubkiem języka ostatnich górnych i dolnych zębów – trąba słonia
czyszczenie językiem górnych i dolnych, przednich zębów – królik Czyścioszek
liczenie zębów czubkiem języka
kląskanie
masowanie podniebienia /od górnych zębów w kierunku gardła – malowanie
zlizywanie z pionowo ustawionego talerzyka, np. miodu, napoju w proszku /na
mokrym talerzyku/
czubek języka dotyka przednich dolnych zębów od wewnętrznej strony, a środkowa
część języka
dotyka górnych zębów – koci grzbiet

Nauka na pamięć wiersza „Łakomczuszek”
„Łakomczuszek”
Raz do brzuszka łakomczuszka
wpadła gruszka, dwa jabłuszka,
miód z garnuszka, z barszczem uszka
i bigosu cała puszka.
Oj, uważaj łakomczuszku – straszny tłok jest w twoim brzuszku!
Od Warszawy do Koluszek tyś największy łakomczuszek!
„Rymowanki pana Wiesława” – zadanie z głoskami „sz-s” i „cz-c”(po wydrukowaniu
poniższych kart).

SZ
Posłuchaj rymowanki, a następnie połącz linią pary przedmiotów
z wierszyka. Głośno i wyraźnie powtórz ich nazwy.

Pan Wiesław ciągle rymuje, czy kiedyś się opanuje?
Klienci się skarżą i płaczą, lecz Wiesław rymować już zaczął.
Do szminki dodał ćwierć szynki, do puszki słone paluszki,
kasztany plus dwa banany. Rachunek wciąż naliczany!
Szczypiorek i muchomorek, już prawie pełny jest worek,
lecz Wiesław ciągle rymuje i przestać już nie planuje.
I tak się historia skończyła, choć puenta nie jest zbyt miła,
że w sklepie u Wiesia na rogu nikt nie przekracza już progu.
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Zagraj w memo. Wytnij karty wzdłuż przerywanych linii, a następnie
ułóż je rysunkami do dołu. Każdy z graczy odkrywa kolejno
po dwie karty. Jeżeli będzie to para (nazwy przedmiotów rymujące się
ze sobą), zatrzymuje ją. W przeciwnym wypadku, odkłada karty
na miejsce, obrazkami do dołu. Wygrywa ten, kto zbierze więcej par.
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Przeczytaj wierszyk zastępując obrazki słowami.
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