OPĆE ARTIKULACIJSKE VJEŽBE,
VJEŽBE 1 set vježbi
Ovaj set vježbi se uglavnom odnosi na razgibavanje jezika i
osvještavanje
vanje pokreta jezika, te koordinaciji
koordinaciji pokreta jezika i usana.
Vježbe se izvode po redu, tj. tek kada se savlada jedna vježba može se
prijeći na drugu vježbu.

1. „Garaža“
Svrha: Uvježbati
vježbati mirno otvaranje i zatvaranje usta,
usta, s usnama u položaju osmijeha
Opis: Zamišljamo
amišljamo da su usta velika garaža u koju svako malo ulaze automobili. Kada
automobil prilazi, vrata garaže se otvaraju i puštaju ga da prođe.
Pažnja: Donja
onja usna se ne smije navrtati na zube,
zube, a ako to ne uspije, dijete je u
početku može lagano pridržavati prstom. Usta otvarati bez naprezanja, odnosno ne
prejako.

2. "Potapšaj jezik"
Svrha: Uvježbati
vježbati opuštanje mišića
mišić jezika, držati jezik širokim.
Opis: Lagano
agano otvoriti usta, položiti jezik na donju usnu i lagano ga tapšajući gornjom
usnom, izgovarati "pa-pa-pa
pa ... ". Trajanje: 5-10
5
sek.

Pažnja: Nee navrtati donju usnu na zube; jezik mora biti širok, dodirujući svojim bočnim
stranama
anama uglove usta; raditi vježbu na jednom opuštenom izdisaju, ne zadržavati dah.

„Jezik širok kao palačinka“

3. "Ukusan pekmez" ili „Nutella“
Svrha: Uvježbati
vježbati podizanje širokog prednjeg
prednjeg dijela jezika prema gore (kasnije potrebno za izgovor
glsova L i R).
Opis: Lagano
agano otvoriti usta i širokim prednjim dijelom jezika oblizati gornju usnu pokretom odozgo
prema dolje.
Trajanje: 5-10 sek.
Pažnja: Radi
adi samo jezik, dok je donja vilica nepokretna (može se pridržavati prstom); jezik je širok,
bočnim stranama dodiruje (uglove usta; pokret jezika mora biti upravo odozgo prema dolje
dolje, a ne iz
strane u stranu.

4. „Sat“
Svrha: Uvježbati
vježbati skupljanje mišića jezika,
jezika, držati jezik uskim, razgibati njegov vršak.
Opis: Lagano
agano otvoriti usta, osmjehnuti se i naizmjenično dodirivati
dodirivati vrškom jezika uglove usta.
Trajanje: 5-10 sek.
Pažnja: Usne su nepokretne, jezik ne treba plaziti prejako van,
van radi samo vršak.

Micati jezik lijevo-desno

5. „Iglica“
Svrha: Uvježbati
vježbati skupljanje mišića jezika, držati jezik uskim, naučiti precizno usmjeravati vršak.
Opis: Lagano se osmjehnuti, otvoriti usta i vršak
vršak jezika staviti u napeti uski položaj, „kao iglica“.
Savjet : Možete
ožete staviti komadić bombona koji se nalazi
nalazi 1,5 do 2 cm od usana, a potom dijete mora
dotaknuti jezikom bombon
Pažnja: Usne su nepokretne.

6. NAIZMJENIČNO USKI-ŠIROKI
ŠIROKI JEZIK („JEZIK
(
KAO PALAČINKA“-- „JEZIK KAO
IGLICA“)

Do oko 5--6 ponavljanja. Izvoditi kontrolirano i ne
prebrzo
Cilj: osvijestiti razliku opuštenog i napetog jezika, širokog
i uskog

Pripremila: Tajana Mladina ,
mag.logopedije

