
  Głoska „c” – 20,21,23,24.04.2020r. 

Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski "c" - wyrażenia.  

I. Ćwiczenia oddechowe  

1. Wdech powietrza przez nos z równoczesnym wyciagnięciem rąk przed siebie, 

wydech przez jamę ustną / przedłużony / , opuszczenie rąk.  

2. Dmuchanie na płomień świecy z różnym natężeniem - raz delikatnie, a raz 

bardzo mocno, tak aby świeca zgasła.  

II. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.  

1. Ćwiczenia języka.  

o "malowanie podniebienia";  

o "liczenie" czubkiem języka zębów;  

o oblizywanie warg czubkiem języka;  

o wypychanie policzków czubkiem języka;  

o dotykanie czubkiem języka do kącików warg;  

o dotykanie językiem do górnych i dolnych zębów;  

o kląskanie językiem.  

2. Ćwiczenia warg.  

o wysuwanie spłaszczanie złączonych warg;  

o cmokanie;  

o gwizdanie;  

o nabieranie i powolne wypuszczanie powietrza przez jamę ustną;  

o przepychanie powietrza z jednej strony jamy ustnej na drugą.  

III. Ćwiczenia mające na celu zmianę sposobu połykania z 

niemowlęcego na dorosły .  

1. Unoszenie języka z pozycji poziomej do podniebienia w okolice siekaczy.  

2. Połykanie śliny z końcem języka ukierunkowanym do podniebienia.  

Język przez cały akt połykania musi znajdować się na podniebieniu ( nie tylko w 

fazie początkowej ).  

IV. Ćwiczenie słuchowe.  

1. Wymawiaj wyrazy bliskobrzmiące lub takie same (identyczne). Jeśli usłyszysz 

wyrazy takie same siedź spokojnie, jeśli nieco inne klaszcz.  



Was - wąż,  

Mysz - miś,  

Koza - koza,  

Koza - kosa,  

Liski - liszki,  

Murek - nurek,  

Domek - domek,  

Tomek - Tomek,  

Kura - kula,  

Kaczka - taczka,  

Basie - bazie,  

Cukier - cukier.  

2. Dorosły wymawia wyrazy z głoską "c"- dziecko dzieli je na sylaby i wyklaskuje; 

określa położenie głoski "c" w wyrazie:  

Cebula, plecak, piec, owoce, cement, latawiec, klocki, ptactwo.  

V. Ćwiczenia artykulacyjne.  

1. Powtarzaj wyrażenia:  

Cytrynowy placek,  

Owocowe cukierki,  

Cygański taniec,  

Pocerowany koc,  

Polecenie ojca,  

Porcelanowe cacko,  

Kłujący jałowiec,  

Gorący lipiec,  

Pachnący czerwiec,  

Cwałujące kucyki,  

Smutny marzec,  

Cudowni rodzice,  

Codzienna praca,  

Ocean Atlantycki,  

Psotny kocur.  

2. W powtarzanych wyrażeniach wystąpiły nazwy miesięcy; wymień je i ułóż z 

nimi zdania.  

3. Uzupełnij zdania wyrażeniami.  

Mama Celiny upiekła - owocowy placek.  

Koledzy bawią się - nowymi klockami.  

Moja mama ma - pracowite ręce.  



Ojciec Ignacego - pracuje w fabryce.  

Mały chłopiec - bawi się latawcem.  

Lucyna kupiła - cytrynowe cukierki.  

Dzieci po dzwonku - idą na lekcje.  

Cecylia chodzi na - lekcje tańca.  

 


