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Artykulacja głosek [t, d, n] -
wskazówki dla rodzica

Artykulację tego szeregu głosek
zaczynamy od głoski [t]. Ważna jest
obserwacja miejsca artykulacji tej
głoski, ponieważ jej brzmienie może
być prawidłowe przy równoczesnym
złym miejscu artykulacji, na przykład
wtedy, gdy czubek języka (apeks)
wysuwa się między zęby. Dlatego tak
ważna jest obserwacja wzrokowa, a nie
tylko słuchowa ocena wymowy głoski.
Głoski T, D, N to głoski
przedniojęzykowozębowe, co oznacza,
że podczas ich artykulacji język unosi
się do góry, a czubek języka dotyka
miejsca za górnymi zębami. 



Opis zabaw obrazkowo-
wyrazowych do kart pracy
Każda karta pracy jest ponumerowana -

cyfra w lewym górnym rogu.

1.Ukochany pies Tomka wraca do domu po długim
spacerze. Nazwij wszystkie sylaby na drodze, którą
pobiegnie pies Dyzio. 
2. Naśladuj cykanie zegara wymawiając rytmicznie
sylaby na zegarze.
3. Biznesmen Dawid potrzebuje dobrego i drogiego
samochodu. Ty jesteś pracownikiem salonu
samochodowego. Nazwij wszystkie marki
samochodów i wybierz dla niego auto, które spełni
jego oczekiwania. 
4. Naśladuj stukanie dzięcioła w pień drzewa.         
 5. Przyjaciele wybrali się na majówkę - wspólne 
 biwakowanie przy ognisku. Przeczytaj imiona
postaci, wytnij ich zdjęcia i przyklej przy
odpowiednim namiocie.
6. Czas na zakupy! Wytnij obrazki produktów i włóż
je do odpowiednich wózków sklepowych. 



7. Karty logopedyczne - zabawa w "Klauna". Karty
należy wydrukować, od spodu przykleić kolorową
kartkę z bloku technicznego, żeby obrazki nie
prześwitywały. Następnie należy przeciąć wzdłuż
linii. Gra polega na zbieraniu par takich samych 
 obrazków. Przegrywa osoba, która zostanie z
kartą "Klauna". 
8. Natalia medytuje. To magiczny czas relaksacji
oraz wyciszenia. Medytuj razem z nią - weź oddech
nosem i przedłuż dźwięk głoski N. Powinno to
brzmieć tak: "nnnnnnnnnny". Samogłoska "Y" na
końcu jest delikatna i krótka. Przednia część masy
języka jest płaska, zaokrąglona, przylega do
podniebienia, czubek języka za górnymi zębami. 
9. LINK DO DARMOWEJ GRY

https://view.genial.ly/60b1479d41638c0d2947a97
3/interactive-content-memory-gloski-t-d-n 
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