Moje dziecko sepleni- szereg ciszący (ś,ź,ć,dź)-część 3
Głoski [ś], [ź], [ć] oraz [dź] są pierwszymi z głosek detalizowanych, które pojawiają się                       w mowie dziecka. Według przyjętych norm, powinny się one prawidłowo wykształcić w 3 roku życia dziecka (czyli pomiędzy 2,0 a 2,11). Czasami jednak coś idzie nie tak. Zdarza się, że dzieci nie potrafią wymówić tych głosek w czasie, w którym już powinny, a wtedy:                     -omijają je w wyrazie (np.: misiu – „miu„, buzia – „bua„).
-zastępują głoskami syczącymi (np.: siano – „sano„, budzik – „budzyk„).
-zastępują głoskami szumiącymi – to też czasami się zdarza (np.: misiu – „miszu„).

Jeśli więc Twoje dziecko jest w 3 roku życia, a nie ma prawidłowych głosek ciszących                           w wymowie – działaj!
Głoski wypracowane jak najszybciej, dają dobry grunt dla „nadejścia” kolejnych, trudniejszych głosek. Jeśli A odciąga się w czasie, to odciągnie się także B, C i cała reszta. Im szybciej wyćwiczycie to, co jeszcze nie działa, tym mniejsze opóźnienia w mowie Wam grożą.
Ćwiczenia logopedyczne mogą być fantastyczną zabawą – uwierzcie! Macie okazję do spędzenia wspólnie czasu, okazania zainteresowania dziecku i jego trudnościom.
Podczas wymawiania głosek szeregu ciszącego, czubek języka spoczywa na dole jamy ustnej, tuż za dolnymi zębami. Jego środek jest uniesiony ku górze i przybliżony  do podniebienia.  Zęby są zbliżone do siebie. Wydaje się banalne, ale powiem Wam to od razu – czasami dzieci mają tak mocno ugruntowane swoje nawyki, że wywołanie tych głosek wcale nie jest takie łatwe. Ale nie poddajemy się!
Ćwiczenia na głoski z szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź)
Ćwiczenia języka
- opieranie czubka języka o wewnętrzną powierzchnię dolnych zębów i próby unoszenia środka języka do podniebienia - zabawa Koci grzbiet;
- oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów i dziąseł;
- liczenie czubkiem języka zębów dolnych po stronie wewnętrznej;
- naprzemienne dotykanie czubkiem języka górnych, a następnie dolnych siekaczy po wewnętrznej stronie, przy otwartych ustach - zabawa Skaczący języczek;
-naśladowanie śmiechu hi, hi o brzmieniu wysokim, średnim, niskim, na przemian cicho i głośno;
-wydawanie odgłosu rżenia konia - ihihi, ihihi;
-wymawianie szeptem, a następnie głośno iii, jjj, hi podczas szerokiego rozciągania kącików warg.
Ćwiczenia warg
-układanie ust, jak podczas wybrzmiewania [u], a następnie, jak przy głosce [i];
-lekki uśmiech, a następnie powrót warg do pozycji neutralnej;
-naprzemienne otwieranie i zamykanie środkowej części warg podczas zaciskania kącików ust.

Ćwiczenia na głoski z szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź)
• Głoska „ś ( si, s )”
•w sylabach:
sia, sio, sie, siu, sia-sia,
 o-sio, e-sie, u-siu, i-si, y-siaś, 
oś, eś, uś, yś,
siaś, sioś, sieś, siuś, siś,
siasia, siosio, siesie, siusiu, sisi.

•w wyrazach:
- siano, siedem, siodło, sierota, sierpień, sikorka, silnik, siła, sito, siniak, siwy, siekiera, ślimak, śliniak, świnia, itp.;
- jesień, mamusia, osioł, kosiarka, tasiemka, wisienka, nasiona, pasieka, osiem, nosi, itp.;
- gęś, miś, tatuś, oś, ptyś, ryś, wieś, gałąź, maź, paź, itp.;

•w wierszach:
"Ślimaki – śpiochy"
Dwa ślimaki, w jakimś lesie,
śpią radośnie siódmą jesień.
Śnią o sianku, wsi i rysiu,
o śpiworkach, sitku, misiu.
Śnią o świerkach, w śniegu świętach,
sianku, łosiach i prosiętach.
Bo gdy siedem lat się śpi,
wiele się ślimakom śni.

Głoska „ź (zi, z)”
•w sylabach:
zia, zio, zie, ziu, zia-zia, 
o-zio, e-zie, u-ziu, y-zi,
ziazia, ziozio, ziezie, ziuziu, zizi,
ziaś, zioś, zieś, ziuś, ziś 

•w wyrazach:
- ziarno, ziąb, zioła, zielony, ziemia, ziemniak, zięba, zima, ziewa, źrebak, itp.;
- bazie, buzia, gałęzie, guzik, jezioro, kozioł, łazienka, nizina, poziomka, tuzin, więzienie, nizina

•w wierszach:
"Zięba – kucharka"
Ogarnęła ziębę mania:
mania w kuchni gotowania.
Wzięła zięba ziarna worek,
zielonego dębu korę,
pół ziemniaka, bazie, zioła
i na obiad ziomków woła.
.Ale buzie ziomków blade...
Marny, ziębo, ten obiadek!

Głoska „ć (c, ci)”
•w sylabach:
cia, cio, cie, ciu, cia-cia,
 o-cio, e-cie, u-ciu, i-ci, y-ciy,
ać, oć, eć, uć, ić, yć,
ciać, cioć, cieć, ciuć, cić,
ciacia, ciocio, ciecie, ciuciu, cici.

•w wyrazach:
- ciało,  cielak,   cień,   ciepło,   ciupaga,   cicho,  ciemno,   ciągnik,   cienki,  cierpliwy, ciernie, itp.;
-bocian,   bucik,   kociak,   kocioł,   kwiecień,   maciejka,   pociąg,   pociecha,   wyciek, okucie, itp.;
- łokieć, dobroć, nić, paproć, wilgoć, łabędź, miedź, bić, malować, mieć, myć, pić itp.

•w wierszach:
"Ciocia bociana"
W Ciechocinku, tak od rana,
miała ciocia być bociana.
Bocian chciał powitać ciocię.
Leci. Niecierpliwy w locie.
Na peronie jednak cicho.
Nie ma cioci? 
Niech to licho!
Ciocia ciuchcią nie jechała!
Po dwóch chwilkach nadleciała.

Głoska „dź (dz, dzi)”
•w sylabach:
dzia, dzio, dzie, dziu, dzia-dzia, 
o-dzio, e-dzie, u-dziu, i-dzi,
dziadzia, dziodzio, dziedzie, dziudziu, dzidzi,
dziać, dzioć, dzieć, dziuć, dzić.


•w wyrazach:
- dziad,   działka,   działo,   dzień,   dziura,   dziupla,   dziwak,   dzik,   dziób,   dziennik, dźwig, dziwny, dzielny, itp.;
-  budzik, godzina, grudzień, łodzie, nadzieja, niedziela, rodzina, tydzień, młodzi, urodziwi, łabędzie, itp.;

 •w wierszach:
"Łabędzie"
Dokąd idzie, dokąd pędzi
chmara białych tych łabędzi?
Dziób otwarty, wdzięk w ich chodzie,
płyną pięknie jak po lodzie.
Biegną, gdzie pod gołym niebem,
dziatki karmią ptaki chlebem.
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