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Jednym z zadań logopedy jest korekcja wad wymowy. Polega ona na wprowadzeniu tych
głosek do systemu fonologicznego języka dziecka, których nie ma w ogóle, które są
wymawiane nieprawidłowo lub zastępowane innymi głoskami. Chciałabym przedstawić
poniżej ramowy program terapii logopedycznej konkretnej głoski, na przykładzie głoski sz oraz
zaprezentować przykładowe ćwiczenia/zabawy, które na danym etapie można wykorzystać.
ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE APARAT MOWY DO WYWOŁANIA GŁOSKI
Wywołać daną głoskę możemy wówczas, jeśli narządy artykulacyjne są już na to gotowe
(odpowiednio wyćwiczony język, wargi i podniebienie miękkie – w zależności od głoski).
Ćwiczenia artykulacyjne niezbędne do opanowania głosek szeregu szumiącego (a do takich
należy głoska sz) przedstawione zostają poniżej:
1. Wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej;
2. Żucie brzegów języka zębami trzonowymi;
3. Kląskanie językiem – przy otwartej buzi;
4. Dotykanie czubkiem języka górnych zębów po stronie wewnętrznej , podczas szeroko
otwartej buzi;
5. Oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych i
otwartych ustach;
6. Przytrzymanie czubka języka na podniebieniu przy otwartej buzi;7. Cofanie języka w głąb
jamy ustnej, zaczynając od górnych zębów, kończąc na
podniebieniu miękkim;
8. Zlizywanie czubkiem języka z podniebienia np. czekolady;
9. Ssanie czubkiem języka na podniebieniu małego pudrowego cukierka lub opłatka;
10. Wydmuchiwanie powietrza przez język zwinięty w tzw. rynienkę, boki języka
przyklejone do górnych dziąseł;
11. Naśladowanie mlaskania (językiem o podniebienie, nie wargami);
12. Śpiewanie znanych melodii na sylabach la, lo, le, lu, ly;
13. Cmokanie ustami;
14. Wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu w kształcie ryjka;
15. Wysuwanie warg do przodu, naprzemienne otwieranie i zamykanie;
16. Układanie warg w kształt ryjka, następnie rozsuwanie do uśmiechu.

Aby wykonywanie tych ćwiczeń nie było zbyt nudne można je wpleść w opowiadanie, wierszyk
lub bajkę, np.

WYWOŁANIE GŁOSKI SZ
Jeśli aparat mowy wykonał już „rozgrzewkę” możemy przystąpić do wywołania danej głoski.
Prezentujemy dziecku przed lustrem prawidłowy układ narządów artykulacyjnych,
wyjaśniamy: wargi są zaokrąglone, wysunięte do przodu (jak podczas wymawiania głoski u);
czubek języka unosi się w kierunku wałka dziąsłowego; boki języka dotykają górnych zębów i
dziąseł. Przykładamy wewnętrzną stronę dłoni dziecka do naszych ust. Uświadamiamy w ten
sposób kierunek strumienia wydychanego powietrza. Dziecko stosując się do wszystkich
zaleceń próbuje samodzielnie powiedzieć głoskę.

UTRWALENIE GŁOSKI W SYLABACH
Wywołaną już głoskę należy utrwalić w sylabach:


Nagłosowych: sza, szo, szu, sze, szy



Logotomach: asza, oszo, uszu, esze, yszy



Wygłosowych: asz. osz, usz, esz, ysz

By urozmaicić powtarzanie sylab można wykorzystać do tego grę planszową – ustawiamy
pionki na polu startowym i przesuwamy o tyle oczek, ile pól wskaże kostka. Powtarzamy
(lub czytamy) sylaby, które w danym ruchu ominęliśmy. Wygrywa ten, kto jako pierwszy
dotrze do mety.

UTRWALENIE GŁOSKI W WYRAZACH
Jeśli dziecko prawidłowo wymawia głoskę sz w sylabach możemy przejść do etapu wyrazu.
Najpierw utrwalamy sz w nagłosie słów (szafa, szynka, szelki), potem w śródgłosie (koszula,
muszelka, ptaszek) a na końcu w wygłosie (kosz, mysz, afisz). W dalszej kolejności możemy
utrwalać wyrazy nie bacząc już na pozycję głoski w słowie.
Lubianą przez logopedów oraz dzieci grą jest memory. Pozwala ona na wielokrotne
powtarzanie słów z dana głoską bez poczucia monotonii. Gra polega na odsłanianiu kolejno
przez graczy dwóch obrazków w jednym ruchu i odszukiwaniu par.

Obrazki można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z wariantów są rozcięte obrazki.
Zadaniem dzieci jest połączenie wszystkich elementów danego obrazka (liczba części zależy
od liczby sylab w słowie) oraz prawidłowe nazwanie.

Piotruś logopedyczny również bazuje na materiale obrazkowym ćwiczonej głoski. Zasady są
takie same jak w popularnej grze karcianej Piotruś (gracze wymieniają się kartami, za każdym
razem nazywając prawidłowo obrazki; kto zostanie z Piotrusiem przegrywa) z tą różnicą, że
pary tworzą odpowiednio wyselekcjonowane słowa (potrzebne dla danego etapu terapii).

Wykorzystanie ilustracji zależy przede wszystkim od inwencji twórczej terapeuty. Te same
obrazki można wykorzystać w zabawie Co zniknęło? lub Co się zmieniło?

Dziecko początkowo zapamiętuje układ obrazków, następnie logopeda zasłania jeden (lub
więcej) i pyta co się zmieniło lub zmienia układ obrazków. Logopeda dostosowuje ilość
obrazków do indywidualnych możliwości dziecka.

UTRWALENIE GŁOSKI W ZESTAWIENIACH DWUWYRAZOWYCH
Po etapie wyrazu następuje etap zestawień dwuwyrazowych, czyli łączenia słów z głoską sz w
logiczne pary, np. szara myszka, kosz gruszek, szybki szakal, broszka Agnieszki. Tu nie ma już
znaczenia, czy głoska jest na początku, w środku czy na końcu wyrazu. To zostało opanowane
już na poprzednim etapie.
Połówki figur – zadaniem graczy jest znalezienie dwóch takich samych połówek i powtórzenie
lub odczytanie haseł zapisanych na odwrocie.

UTRWALENIE GŁOSKI W ZDANIACH
Kiesy dziecko bez większych trudności potrafi wymówić głoskę sz w zestawieniach
dwuwyrazowych możemy przejść do powtarzania zdań: najpierw krótkich potem coraz
dłuższych. Im wyżej poprzeczkę postawimy, tym trudniej już o opieranie się na grach i
zabawach. Ale warto wytężyć umysł, aby zajęcia nie okazały się dla dzieci nieatrakcyjne.
Przykładem ćwiczenia zdań może być uzupełnianie luk w zadaniach obrazkami.

UTRWALENIE GŁOSKI W TEKSTACH I DŁUŻSZYCH WYPOWIEDZIACH
Na tym etapie dążymy już do zautomatyzowania prawidłowej wymowy poza gabinetem
logopedycznym, w tzw. mowie spontanicznej. Bazujemy na dłuższym tekście wykonując różne
do niego zadania, dajemy obrazki tematyczne do opowiadania, historyjki obrazkowe do
ułożenia (wszystko przepełnione słowami z ćwiczoną głoską).

Czas poświęcony na utrwalenie głoski na danym etapie zależy od kilku czynników. Przede
wszystkim od częstotliwość ćwiczeń – zarówno tych prowadzonych przez logopedę jak i
utrwalanych w domu, a ponadto od tempa pracy dziecka, od jego indywidualnych możliwości
i szybkości uczenia się.
Możliwości na urozmaicanie terapii logopedycznej jest wiele. Jeszcze więcej publikacji, które
oferuje nam rynek. Warto jednak przy ich doborze być krytycznym i sprawdzać je pod kątem
poprawności merytorycznej, tak by były zgodne z metodyką pracy logopedy.
Udanych i efektywnych ćwiczeń!!!
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