Propozycja Kasi
Pamiętacie, co Kasia lubi naj-bar-dziej? Tak, lubi śpiewać. Wam zaproponowała dziś
takie zadanie:
Krzysiu, Haniu, Kacper, Króliczku ….. bierzemy spokojny wdech powietrza przez
nosek. Na jednym wydechu, z taką samą siłą, wypowiadamy trzy samogłoski: (aou).
I jeszcze raz. I znowu. Piękna muzyka, Kasi się na pewno podobało. Teraz zmienimy
głoski – będą to (eiy). Proszę bardzo – utrzymaj tę samą siłę głosu. I jeszcze raz.
Ślicznie!
A teraz zapraszamy głoskę (a) na wycieczkę.
Jedzie samochodem po asfaltowej drodze; po równej powierzchni -

 wypowiadamy tę głoskę w sposób ciągły aaaaaaa, potem głoska a wchodzi po

schodach a a a a , płynie łódką aaaaaaaaaaa, jedzie na koniu a a a a a
 postanowiła, że zrobi sobie przerwę w podróży; wysiadła z auta. O! a to co?

- jadąc paluszkiem po ślimaku (po skorupce ślimaka) wymawiaj śpiewnie głoskę a; pamiętacie
– nie krzyczymy!

I jeszcze jedna zabawa od Kasi. Na początku, jeśli poprosisz, pomoże Ci mamusia. A
kiedy zapamiętasz już cały wierszyk będziesz mógł sam go powtarzać. Bardzo mi
zależy żeby to, co jest zapisane drukiem było wypowiedziane bardzo starannie –
mocno zwieraj usta i szeroko je otwieraj, by powietrze mogło swobodnie wypływać
na zewnątrz.

Zaczynamy?
Co mówi

gdy żabę zjeść chce?

KLE KLE KLE

Co mówi

gdy bocianów tłum?

KUM KUM KUM

Co mówi

gdy jest bardzo zła?

KWA KWA KWA

Co mówi

gdy mleczka by chciał?

MIAU MIAU MIAU

Co mówi

gdy znosi jajko?

KO KO KO

Co mówi

gdy budzi w kurniku?

KU KU RYKU

Co mówi

gdy jeść jej się chce?

MEE MEEE MEE

Co mówi

gdy brakuje jej tchu?

MUUUU MUUUU
MUUUU

Dla rodziców:
Dzisiejsze ćwiczenia to zabawy, których celem jest kształtowanie u dziecka poprawnej emisji głosu.
Dążymy do tego, aby przy jak najmniejszym obciążeniu wiązadeł głosowych uzyskać jak najpełniejsze
brzmienie i jak najlepszą nośność głosu.
Zapraszam do zabawy z dziećmi i dzielenia się uwagami. Serdecznie pozdrawiam Elżbieta
Królikowska

