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  Ćwiczenia buzi i języka dla dzieci z klasy Ia ( Monika , Patryk ) , Ib ( Ania, Adam),If ( Adam),
 IIIc( Marek, Natan ) , IVa ( Mikołaj,Andżelika) , VIa ( Artur)

1. Udawajcie konika - kląskajcie. Najpierw powoli, potem coraz szybciej. Następnie konik się
zatrzymuje - tu ważna sprawa - trzymamy przyklejony do podniebienia język, po kilku 
sekundach znowu rusza.
2. Wyobraźcie sobie, że jesteście malarzami. Ale nie takimi zwyczajnymi. Udawajcie 
malarza, którego pędzlem jest czubek języka, a płótnem podniebienie. Malujcie na 
podniebieniu fale i kropki.
3. Teraz język zamienia się w szczotkę. Sprzątajcie nim kropki. Najpierw po prawej stronie 
podniebienia, potem po lewej.
4. Liczcie zęby. Ważne aby nie liczyć ruchem posuwistym. Język dotyka każdego zęba 
oddzielnie. Nie śpieszcie się.

  II
 Układ buzi do poprawnego wymawiania głoski sz, ż

  Ułóż usta w kółeczko, zbliż górne i dolne zęby , język podnieś do góry – czubek 
języka w kierunku wałka dziąsłowego.
  
 Staramy się ułożyć buzie wg. instrukcji i wykonujemy następujące ćwiczenia z pomocą   
rodziców. Rodzic czyta , dziecko powtarza.

Głoska sz

Ćwiczenie 1

Sza szo sze szu szy

Asz osz esz usz ysz

Asza oszo esze uszu yszy

 

Ćwiczenie 2

Szabla szachy szafa szajka szalupa szata szampon szampan szatnia szabla szalej szakal szala szalik 
szalony szał szałwia szanowny szef szejk szept szelki szedł szok szopa szopka szufla szuflada szuka
szyba szybki szychta szyja szyk szyld szynka szypułka

 

Szkielet szkiełko szklanka szkło szkoła szkoda szkolny szkółka szlachetny szlak szlachta szlocha 
szmata szpagat szpak szpilki szpila szpinak szpital szpulka sztab sztaba sztacheta sztolnia sztuka



Wersja dla dzieci młodszych (klasy 1 i 3) – rodzic czyta, dziecko powtarza 

   III

 Głoska ż/ rz.
  
  Układ buzi taki sam , dołączamy „motorek” , czyli wymawiając poprawnie ż przykładamy palce 
do krtani aby sprawdzić czy czujemy drgania krtani. Jeśli „ pracuje” to jest ok. Rodzice pomagają 
dzieciom sprawdzić czy „motorek ” pracuje. 

Wersja dla starszych i młodszych. Dzieciom młodszym czyta rodzic, dziecko powtarza. 

głoska „ ż/rz” 

• w sylabach: ża, żo, że, żu, ży a-ża, o-żo, e-że, u-żu, y-ży żaża, żożo, żeże, żużu, żyży żasz, żosz, 
żesz, żusz, żysz 

• w wyrazach: żaba, rzeka, żubr, żebra, żakiet, żarówka, żuk, żyrafa, żona, żuraw, żyła, żyto, żonkil,



żółty, żyrandol, żurnal, rzemień, rząd, itp; korzenie, waży, wieża, warzywa, orzech, jarzyny, parzy, 
morze, wierzy, duży, boży, róże, różowe, jarzębina, itp 
Dla dzieci starszych.

„Podróże żółwia żeglarza” 

Żółw – podróżnik żywo wierzy, 
Że żaglówką świat przemierzy. 

Różne plaże, rzeki mija. 
Duże morza żółw podbija. 

Żywa jednak to opinia, 
Że podróżnik wyolbrzymia. 

I te żółwie „morza duże” 
To nie morza, a kałuże. 

  
Dla dzieci młodszych. Rodzic czyta, dziecko powtarza. 
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