Materiały logopedyczne

CO SŁYCHAĆ?
Mówi mama do tatusia:
- Cisza, że aż dzwoni w uszach!
Ja wsłuchuję się wytrwale,
Lecz nie słyszę ciszy wcale!
Bo gdzie tutaj znaleźć ciszę,
Gdy dokoła wciąż coś słyszę:
Kukułki w dali głos: ku – ku!
Auto po szosie mknie: tu – tu!
Człapie po dróżce koń: tap – tap!
I kapie w kuchni kran: kap – kap!
Woda w garnuszku wrze: pyk – pyk!
Zegar odmierza czas: tik – tik!
Wali ktoś w bęben gdzieś: bum – bum!
Żab śpiewa w dali chór: kum – kum!
Na drzewie gwiżdże szpak: tiu – tiu!
A w górze wieje wiatr: wiu – wiu!
Mnóstwo różnych słyszę głosów,
Ciszy znaleźć tu nie sposób.
Że aż czasem boli głowa!
Kto wie, gdzie się cisza chowa?
Teraz ty posłuchaj ciszy
I opowiedz, co usłyszysz!
1. Przypomnij, jakie głosy słychać w wierszyku?
2. Czyj to głos: ku – ku!; tu – tu!, itd.
3. Powtarzaj wyraźnie na zmianę: tu – tu, ku – ku, tu – tu, ku – ku…
4. Posłuchaj przez chwilę w ciszy, a potem powiedz jakie usłyszałeś głosy.
5. Narysuj jeden z podanych głosów w wierszyku.

SZ
ASZ, OSZ, ESZ, USZ, YSZ
kosz, listonosz, kapelusz, mysz, pióropusz, afisz

szary szalik
szerokie szelki
nasza szatnia
koszyk gruszek

CZ
ACZ, OCZ, ECZ, UCZ, YCZ
płacz, warkocz, miecz, mecz, klucz

czerwona czapka
pomarańczowy czołg
czarny czepek
szary czołg

Ż

duży żuk
korzenie wierzby
różne warzywa
różowy leżak

S
AS, OS, ES, US, YS
las, nos, kłos, pies, lis

samochód osobowy
strome schody
stary stół

sklep sportowy

C
AC, OC, EC, UC, YC
plac, pałac, moc, koc, piec, palec, chłopiec, latawiec, zając

cytrynowy cukierek
lekcja tańca

Z

zachód słońca
zapalona zapałka
zepsuty zegar
zabytkowy zamek

DZ

dzbanek kukurydzy
cudze pieniądze
dobre rodzynki
cudzy pędzel

R
Proszę ćwiczyć sposobem:
DRA, DRO, DRE, DRU, DRY
ADRA, ODRO, EDRE, UDRU, YDRY
ADR, ODR, EDR, UDER, YDR

drabina, droga, drewno, drewniaki, drut

L
AL, OL, EL, UL, YL
bal, szal, sól, ul, hotel, kafel, kąpiel, motyl

lekki latawiec
lala Ali

K
AK, OK, EK, UK, YK
mak, lak, rak, hak, sok, rok, lejek, piasek, pasek, lotnik, indyk

G
gumowa gąbka
gorący garnek
gruba igła
wagon węgla

