Słoneczne zabawy z logopedią – głoska t
Najczęściej głoski t i d są zamieniane są na k i g. Nierzadko natomiast można
zaobserwować międzyzębową realizację tych fonemów.
Etap przygotowawczy
T i d to głoski przedniojęzykowo-zębowe, co oznacza, że czubek języka zbliża
się do górnych zębów ( siekaczy). Warto więc w etapie przygotowawczym
uwzględnić nie tylko ćwiczenia uwrażliwiające miejsce artykulacji, ale również
pionizujące język.
- stukanie językiem w wałek za dziąsłami ( język zamienia się w dzięcioła )
- liczenie zębów (dotykanie czubkiem języka kolejno zębów na górze)
- przesuwanie językiem po suficie ( podniebieniu) od zębów w kierunku gardła i
z powrotem
- mycie górnych zębów od wewnątrz
- zlizywanie miodu lub kremu czekoladowego z wewnętrznej strony górnych
zębów)
- kląskanie
Wywołanie głoski t
Wywołanie głoski t należy zacząć od uświadomienia dziecku prawidłowego
miejsca artykulacji. Logopeda pokazuje i opisuje dziecku przed lustrem sposób
ułożenia narządów artykulacyjnych.
W literaturze znaleźć można również opis wywołania głoski t z
wykorzystaniem dłoni zbliżonej do ust, na której dziecko może poczuć podmuch
powietrza podczas artykulacji (można wykorzystać tutaj również zdmuchiwanie
papierka z grzbietu dłoni).
Możliwe jest także wywołanie głoski t poprzez przekształcenie łatwiejszej
artykulacyjnie głoski p. Sposób ten polega na wymawianiu
sylaby pa umieszczając czubek języka między wargami. Wówczas dojdzie do
zwarcia górnej wargi z czubkiem języka. Wytworzony dźwięk będzie brzmiał
jak głoska t, mimo iż będzie to faktycznie głoska przedniojęzykowo-wargowa.

Po uzyskaniu takiej artykulacji stopniowo ćwiczy się umiejętność cofania
czubka języka w głąb jamy ustnej.
Dziecko opiera język o górne zęby ,tak aby nie wychodził z buzi i powtarza:
ta, to, te, tu, ty
at ,ot, et, ut, yt
ata, oto, ete, utu, yty
- w nagłosie wyrazów :
taca, talerz, taśma , tapczan, tablica, taksówka, tory, torebka, topola, telefon,
tulipan, tygrys, tydzień
- w śródgłosie wyrazów :
mata, lata , katar, hotel, młotek, złoty, huta, luty, rakieta
- w wygłosie wyrazów :
bat, brat, kwiat, kot, płot, pilot, bilet, but, drut, zeszyt
-t ze spółgłoską :
siatka, wiatrak, jutro, palto, żółty, antena, usta, stopa, stół, most,
-wyrażenia dwuczłonowe :
antena telewizyjna
czysty zeszyt
kwiat tulipanu
żółta siatka
stalowy most
bilet tramwajowy
metalowa taśma
stare buty
- utrwalenie t w zdaniach:

Na talerzu są truskawki.
Na stoliku stoi telefon.
Przy telefonie leży kartka.
Tadzio dostał bilet do teatru.
Na tapczanie jest żółta narzuta.
Marta ma katar.

- Utrwalenie t w zagadkach:
Stoi w domu skrzynka,
która jasno świeci.
To w niej oglądają
śliczne bajki - dzieci.

Ma słuchawkę,
nie dla lekarza.
Nie jest papugą
a słowa powtarza

Kiedy zaryczy w dżungli,
to - powiem wam w sekrecie,
że nawet jemu paski
jeżą się na grzbiecie.

Zielona lub czarna,
białe znaki na niej.
Kiedy machniesz gąbką,
nic z nich nie zostanie.
Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?

-Utrwalenie w wierszykach :

,,Tur’’
- To ty, turze?
-Tak. To ja .Tyłem , tyłem właśnie tak.

,, Abota ‘’
Mała księżniczka Abota
Miała zamek ze złota ,
Złotą sukienkę ,naszyjnik złoty,
Złote komnaty i złote płoty.
Na co tylko miała ochotę ,dotykała
I już było złote.
Tylko sałata – jak to onapozostawała zielona.

Miłych ćwiczeń .

