Słoneczne zabawy z logopedią –głoska G

Gammacyzm –to nieprawidłowa realizacja głoski G.
G –jest spółgłoską tylnojęzykową ,zwarto-wybuchową ,dźwięczną .Po
nauczeniu k pojawia się zwykle samoistnie . Układ języka taki sam jak przy K.
Jako dźwięczna nie jest wymawiana w wygłosie wyrazów. Zniekształceniu
ulega tak jak K. Wadliwa wymowa polega zwykle na zamianie głoski g na d
(góra-dura, noga –noda ) .W okresie przygotowawczym do wywołania głoski G
stosujemy ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe jak przy wywołaniu głoski K(
propozycje ćwiczeń w artykule ,,Słoneczne zabawy z logopedią –głoska K’’).
ETAP WŁAŚCIWEJ PRACY LOGOPEDYCZNEJ
Wywołanie "G"
Można wybrać metodę wywołania: słuchową bądź uczulenia miejsc artykulacji.
Nie ma metod lepszych lub gorszych, są metody, na które dziecko reaguje lub
nie.
Często wystarczy aby dziecko otworzyło szeroko usta i próbowało wymówić
"G". Układ języka pokazujemy dziecku w lusterku.
Jeśli dziecko ma kłopoty z ułożeniem języka, wtedy czubek języka
przytrzymujemy drewnianą szpatułką(do kupienia w każdej aptece)aby nie
unosił się do góry i próbujemy wypowiedzieć : ago,ogo,ego ,ugo ,ygo.
Inny sposób to ułożenie dziecka na wznak i odchylenie głowy do tyłu.
Ćwiczenia G w sylabach :
-ga, go, ge, gu, gy
-Ćwiczenia g z samogłoską w nagłosie wyrazów :gapa, garnek, gazeta ,gorący
gołąbek, góra , gumka , guzik, gęś, gąbka

gumowa gąbka
gorący garnek
-Ćwiczenia z głoską g w śródgłosie wyrazów :
waga, uwaga, zagon, noga, kogut, ogórek, kolega
-g łączymy ze spółgłoską :
Głowa , groch, grypa, grzebień, agrest, ognisko, cegła, cegła, igła, tygrys, mgła,
droga, jagoda, długo
garstka grochu
gruba igła
wagon węgla
gęsta mgła
gotowa legumina
głowa gołębia
gniew Gawła
główny gajowy
ogon gołębia
Grzesio ma gorączkę.
Na zagonie rosną ogórki.
Magdę boli gardło.
Na gwoździu wiszą grabie .
W garnku są grzyby.
Agawa gubi igły.
Aga gotuje leguminę.
Wygoiła się noga papugi.
-wyrazy w których występują głoski :g i d

Bogdan, gady, gaduła, gawęda, godło, Gdynia, Jadwiga ,jagoda, logopeda,
Magda, migdał, pogoda, podłoga, wygoda, ogląda
Magda wygląda godnie.
Jadwiga ogląda Bagdad.
Bogdan odgadł zagadkę .
Magda ogląda podłogę.
Bogdan był u logopedy.
Od tygodnia w Gdyni jest ładna pogoda.

-Utrwalenie G w zagadkach:
Gdy do szycia mama siada
Do uszka jej nitkę wkłada

W głębi ziemi ukryty .
Przez górników wydobyty,
Daje ciepło ,moc i światło
A nazwę –odgadniesz łatwo.

W każdej wsi jest taki budzik ,
Który co dzień budzi ludzi.
Budzik chodzi ,łapką grzebie .
Chodź nie czesze się, ma grzebień …..

Jeśli dzisiaj ją kupicie ,
To się z niej dowiecie
Co się wydarzyło
W Polsce i na świecie

Dziurki w niej ,jak w serze.
Żyła w morzu na dnie .
Do wanny ją bierzesz,
Bo umie myć ładnie.
-Utrwalenie głoski G w wierszykach :
,,Gąska ‘’-W. Chotomska
Gąska gęsim piórem
Pisze listy co dzień .
-Na czym je pisze ?
-Na głębokiej wodzie ,
Na fali jeziora
Pisze gęsim piórem
Listy do gąsiora.

,,Gąseczki”- L. Krzemieniecka
Nad rzeczkę wartką drepce gąska z dziatwą.
Żółte nóżki ma.
Gęgu- gęgu- ga.
Woda jest nagrzana, więc lekcję pływania matka gąskom da.
Gęgu- gęgu - ga.
Płyną gąski rzeczką ze swoją mateczką.
Las nad rzeką gra:
Gęgu- gęgu- ga.
Ćwicząc G należy utrwalać opanowane już K.

