Słoneczne zabawy z logopedią – głoska W, Wi

W jest spółgłoską dźwięczna ,odpowiednikiem bezdźwięcznej F .Układ
narządów mowy jak przy głosce F.
U dziecka pojawia się w tym samym czasie ,co głoska F. Ulega takim samym
zniekształceniom jak f .
Ćwiczenia ,które ułatwiają wywołanie głoski w :
 Zagryzanie zębami raz górnej raz dolnej wargi – najlepiej przed lustrem,
 Zdmuchiwanie świeczki
 Dmuchanie piórek, baniek mydlanych, lekkich piłeczek np.
pingpongowych, zgniecionych kulek papieru – na początku można
wykorzystać słomkę, potem próbować bez słomki
Z głoską wi postępujemy tak samo ,jak z fi .

Jak ćwiczyć głoskę w?
 Powtarzany sylaby w których występuje głoska w
wa ,wo ,wu,we,wy
awa,owo,uwu,ewe,ywe
 W nagłosie wyrazów :
Wata, wazon, wanna, wałek , walizka ,wakacje , woda, worek, woźnica
,wodociąg ,wełna , węgiel , wujek ,wóz ,wysoki
wanna wody
worek węgla
wysoki wózek
 W śródgłosie wyrazów :
Kawa ,ława, trawa, krawat, bawełna ,owoce, krowa, głowa,
kowal , surowy
uwaga ,żywy, włosy ,wrona ,wrzosy
 W wyrażeniach dwuczłonowych :

nowa walizka
zbożowa kawa
surowe owoce
czerwony krawat
worek węgla
wąsy Wacka
wysoki wulkan
wazon konwalii
wąski krawat
brązowe warkocze
gotowana woda
zimowe wakacje
rower Wojtka
metalowy suwak
 W zdaniach:
Nad stawem rosną wysokie drzewa .
W wazie jest zupa owocowa.
Nad wodą fruwają ważki.
Wojtek wrócił z wycieczki.
Na wadze stoją odważniki .
W wazoniku są konwalie.
Do wanny leje się woda.
Po wodzie pływają dwa łabędzie.
Weronika zrywa konwalie.
Wujek ma siwe wąsy.
Wanda wlewa wodę do wanny.
 W zagadkach :
Służy do picia ,
Służy do mycia .
Bez niej na ziemi
Nie byłoby życia.
Bardzo jest dokładna ,
Stoi sobie w sklepie,

A co ile waży
Pokaże najlepiej
Nie daje jej koza
Lecz daje owieczka.
Może być z niej szalik ,
Sweter i czapeczka .
Bywa ze szkła, z porcelany,
z gliny, bywa skromny lub bogaty,
wkłada się w niego cięte kwiaty.
Jak ten przedmiot się nazywa?
Jest za mały, by w nim pływać,
lecz, gdy woda z kranu leci,
to w niej kąpiel biorą dzieci.
Ubranie do niej wkładamy,
gdy w podróż się wybieramy.
Jeśli zbyt dużo zapakujesz,
nie udźwigniesz i coś wyjmujesz.

 W wierszykach ,opowiadaniach
,,Reksio i wrony’’
Mówi wrona wronie ;
-Kupmy sobie sanie !
Będą z górki zjeżdżać wrony
W stodole po sianie
-Co to za gadanie !Warknął Reksio na nie .
-Nie będą łaziły wrony,
Z saniami po sianie !

Jazdy wam zabronię !
Z siana was wygonię !
Bo co zimą będą jadły
Osiołek i konie ?
Jak ćwiczyć głoskę Wi?
 Wia ,wio ,wie ,wiu,wi
 W nagłosie wyrazów :
Wiatr, wianek, wiadro, wiatrak, wiosło,wieś ,
Wiersz, wieża, wieniec, wieczór, wierzba , wielbłąd ,wióry
wiosenny wiatr
wysoka wieża
wiadro wody


W śródgłosie wyrazów:
obuwie, telewizor, wicher, widok, widły, widelec, wigilia, winogrona,
wiśnia, wizyta, gwizdek, dźwig, żwir, wiewiórka,

 W zdaniach:
Zwinna wiewiórka .
Wieczorem świecą gwiazdy.
Wiesiek gwiżdże.
Wieje wiosenny wietrzyk.
Na budowie stoi wielki dźwig.
Po drzewie skaczą dwie wiewiórki.
Wiesia przyniosła wiśnie.
 W zagadkach:
Chociaż go nie widać,
znać, że siłę ma.

Łamie w gniewie drzewa,
chmury niebem gna.

Jest wielki, garbaty,
lecz może jak tragarz
dźwigać na plecach,
bardzo ciężki bagaż.

Skacze po lesie
i z wielkiej uciechy,
w dziupli swej chowa,
smaczne orzechy.

Cztery ma ręce
nie mniej nie więcej,
macha rękami
niby skrzydłami.

Wracam szybko, gdy zapomnę
tej zabawki z domu.
Źle, gdy piasku w piaskownicy
nosić nie ma komu!
Drogi Rodzicu w linku znajdziesz karty do pracy z głoską W
Miłej pracy!

Magdalena B.

