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Scenariusz zajęć logopedycznych

Temat – Utrwalanie wymowy głosek syczących i szumiących.

Cel ogólny – usprawnianie funkcji analizatora  słuchowego.

Cele szczegółowe - Uczeń:
- rozpoznaje dźwięki i głosy odtwarzane z taśmy,
- zapamiętuje 6 do 10 kolejnych dźwięków i głosów,
- odtwarza wysłuchane rytmy,
- dokonuje analizy  słuchowej zdań i słów,
- wie, jakie jest położenie języka przy wymowie s i sz,
- poprawnie wymawia słowa z głoską s i sz.

Metody i formy  –  ćwiczeń praktycznych, demonstracja, forma indywidualna i zbiorowa.

Pomoce – kaseta „ Dźwięki i głosy wokół nas”, odtwarzacz, dyktafon, zestaw obrazków,
klocki, zestawy wyrazów z lukami, zestawy wyrażeń i zdań, przybory do pisania, suwak
logopedyczny.

Przebieg zajęć

Lp Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia

1. Rozpoznawanie
dźwięków.

Ćwiczenie spostrzegania
słuchowego, umiejętności
różnicowania głosów,
ćwiczenie  pamięci słuchowej

Uczeń nazywa głosy i dźwięki,
odtwarzane z taśmy /10/,
odszukuje odpowiedni obrazek.
Uczeń powtarza nazwy
zapamiętanych głosów i dźwięków
– tyle ile zdołał zapamiętać.

2. Odtwarzanie
usłyszanych
układów
rytmicznych.

Usprawnianie percepcji
słuchowej: związki czasowo –
przestrzenne.

1. Uczeń odtwarza klaszcząc i za
pomocą klocków układ rytmiczny
wystukany przez prowadzącego,
np.:   o    o    oooo ;
         ooo    ooo ;
         ooo    o    o    o    o

2. Prowadzący wypowiada
zdanie, uczniowie tworzą z
klocków układ
przestrzenny tego zdania.



3.  Różnicowanie
słuchowe

Wytwarzanie związków
wzrokowo – słuchowo –
ruchowych.

 Prowadzący pokazuje kolejne
obrazki nazywając je jednocześnie.
Uczeń wykonuje przysiad jeśli w
wymawianym słowie słyszy s,
Wykonuje podskok jeśli słyszy sz.

4. Ćwiczenie
prawidłowej
wymowy s i sz w
izolacji, w sylabach
i w wyrazach.

Ćwiczenie narządów
artykulacyjnych i
wytwarzanie związków
wzrokowo - słuchowo –
ruchowych.

Prowadzący przypomina jakie jest
położenie języka podczas wymowy
s i sz. Uczniowie ćwiczą wymowę
tych głosek w izolacji, w sylabach
/suwak logopedyczny/ oraz
nazywając pokazywane obrazki.

5. Tworzenie wyrazów
zawierających
głoskę s lub sz.

Jak wyżej. Uczeń otrzymuje kartę pracy:
1. tworzy wyrazy uzupełniając luki
brakującą  literą  s lub
dwuznakiem sz, np.: .tół, ka.tan,
.koła, mi.ka.
2. tworzy wyrazy zastępując literę
s dwuznakiem sz, np.:

s = sz
kasa     ka..a
sale      ..ale

paski    pa..ki
kos       ko..
sum      ..um

6. Ćwiczenie
prawidłowej
wymowy s i sz w
parach wyrazów
 i krótkich zdaniach.

Automatyzacja wymowy. Prowadzący przypomina jakie jest
położenie języka rysując
odpowiednie  strzałki nad literą s  i
dwuznakiem sz. Uczeń powtarza
kolejne pary słów i zdania, rysuje
strzałki na kartce z zestawem par
wyrazów i zdań, np.:
kosz sałaty / kalosz Sabinki /
kapelusz Stefana / sos szary
Las szumi. Pies szarpie. Lis szuka.

7. Czytanie połączone
z samokontrolą.

Jak wyżej Uczniowie, głośno czytają krótkie
wierszyki,  nagrywam  i
odtwarzam ich  wymowę,
uczniowie zaznaczają w tekście
słowa wypowiedziane
nieprawidłowo i ćwiczą ich
wymowę.


