SŁONECZNE ZABAWY Z LOGOPEDIĄ –GŁOSKA[ D]

Głoska[ d] jest głoską zwartą, przedniojęzykowo- zębową, dźwięczną, twardą i
ustną.
Stosujemy metodę objaśniania ułożenia narządów artykulacyjnych oraz metodę
wzrokową i demonstrujemy w lustrze układ masy języka i warg, który jest
podobny, jak przy opisanej wcześniej głosce [t]. Różnica polega natomiast na
udziale wiązadeł głosowych, przy fonacji [d], dlatego też metodą słuchową,
osłuchujemy dziecko z brzmieniem [t] i [d].
W celu wyczucia drżenia towarzyszącego wybrzmiewaniu [d], wykorzystujemy
metodę dotyku i czucia skórnego, tj. przykładamy wewnętrzną stronę dłoni do
szyi lub w odpowiednim miejscu na głowie.
Przy braku dźwięczności zaleca się ćwiczenia z głoską [n] w nagłosie, czyli
realizacje: nda, ndo, ndu, nde, ndy, ze stopniowym skracaniem do da, do, du,de
dy .

ada, ado, ade, adu, ady,
oda, odo, odu, adu, ody,
eda, edo, ede, edu, edy,
uda, udo, ude, udu, udy,
yda, ydo, yde, ydu, ydy
da , do, de, du, dy
-w nagłosie wyrazów :
dach, data, dalia, daleko, dawno, dom, dobry, doniczka, deska, deptać, dentysta,
dół, dynia
dach domu
dębowa deska
dobry deser

- d w śródgłosie wyrazów:
pada, sady, woda, broda, środa, schody, jeden, kreda, medal, kiedy, buda,
pudełko, chudy, budynek
pada deszcz
jeden dom
pudełko kredy
dobre lody
- d ze spółgłoską :
dłoń, dłuto, dmuchać, dno, drut, drabina, dwa;
ładny, wiadro, jodła, chłodny, brudny, kudły ,mundur, indyk;
- w wyrażeniach dwuczłonowych:
wiadro wody
dwa indyki
podarte sandały
ładne spodnie
długa broda
drewniana buda
- utrwalenie d w zdaniach:
Piesek ma długie kudły.
Darek niesie wiadro wody.
W pudełku są landrynki.
Na podwórku leży drut.
W oddali widać dwa domy.
Danusia ma podarte sandały.

- utrwalenie d w zagadkach:
Z ognia się rodzi,
przez komin wychodzi.

Ma ściany, podłogi,
okna i drzwi,
a w nim mieszkasz ty.
Ciepły dom dla Burka
co strzeże podwórka.
Służy do picia,
służy do mycia,
bez niej na ziemi
nie byłoby życia.
Gdy się jakiś ząbek psuje,
on go ślicznie zaplombuje.
Odwiedzaj go bez asysty,
nigdy nie bój się … .
Rób codziennie zębom mycie,
bo je masz na całe życie.
- utrwalenie w wierszykach:
,,Ada’
Ada mała
Pudełko miała.
A w pudełku?
Biała kreda,
jeden medal,
kubek do wody,
suche jagody
I dwie czekolady
od babuni Ady.
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