
                                       Kącik logopedyczny 

„Szumię ja, szumisz Ty” 

Seplenienie międzyzębowe jest jedną z najczęściej występujących wad wymowy u 

dzieci w wieku przedszkolnym. Wada ta polega na wsuwaniu języka między zęby 

szczególnie w czasie artykulacji głosek trzech szeregów: syczącego (s, z ,c, dz), 

szumiącego (sz, ż, cz, dż) i ciszącego (ś, ź, ć, dź). Terapię zazwyczaj rozpoczyna się od 

szeregu szumiącego i głoski sz.  

 
 

Wymowę głoski sz należy wspomagać ćwiczeniami narządów mowy: 
 masaż języka – wysuwanie i cofanie języka przez lekko zwarte zęby; 

 kierowanie języka w kąciki ust (zęby widoczne); 

 klaskanie językiem – naśladowanie odgłosu konia uderzającego kopytami o bruk; 

 „liczenie ząbków” – dotykanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej 

stronie, podczas szerokiego otwierania jamy ustnej; 

 „mycie zębów” – oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy 

zamkniętych, a następnie otwartych ustach; 

 „zaczarowany język” – przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na 

podniebieniu przy szeroko otwartych ustach; 

 „język malarzem” – język to pędzel, którego czubkiem dzieci malują sufit 

(podniebienie) 

 „całuski” – cmokanie ustami. 
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Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei 

 Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, 

zdrowia  i wytrwałości  w realizacji planów   

w nadchodzącym 2017 roku życzy Dyrektor, grono 

pedagogiczne oraz pracownicy Przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W tym miesiącu: 

 01.12.2016 (czwartek) o godz. 09:20 odbędzie się koncert 

Bajnutka pt. "Kącik niespodzianek mikołajkowych". 

 

 09.12.2016 (piątek) o godz. 10:40 odbędzie się 

przedstawienie Teatru Qufer pt. "Wizyta Świętego Mikołaja     

z elfem".                                                        

m 

 12.12.2016 (poniedziałek) o godz. 10:00 dzieci z grupy 

Delfinków wezmą udział w Jasełkach  

     w SP nr 11 w Gdyni. 

 

 21.12.2016 (środa) o godz. 09:00 

   odbędzie się spotkanie z policjantem  

           w ramach akcji  

     "Bezpieczny przedszkolak".  

Drodzy Rodzice! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na ręcznie 

wykonaną ozdobę świąteczną. 

Termin składania prac upływa 07.12.2016. Szczegółowy 

regulamin dostępny jest na stronie internetowej przedszkola 

oraz u nauczycielek. 

Prace konkursowe po ogłoszeniu wyników zostaną wystawione 

na kiermaszu świątecznym. 

 

Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy na grupowe spotkania świąteczne, 

które odbędą się w następujących terminach: 

Foczki 

14.12.2016r. 

godz. 15:30 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące naszego przedszkola 

znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 

www.piateczka.com.pl 

 

Rybki 

15.12.2016r. 

godz. 15:15 

Muszelki 

14.12.2016r. 

godz. 16:15 

Delfinki 

15.12.2016r. 

godz. 16:00 


