CO DZIEJE SIĘ Z BUZIĄ PODCZAS WYMAWIANIA GŁOSKI S?
Język leży płaski na dole jamy ustnej, jego czubek dotyka dolnych jedynek, a boki przylegają delikatnie do zębów górnych.
	Zęby są złączone.
	Wargi są szerokie jak przy przesadnym mówieniu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
	Powietrze wydostaje się wąskim strumieniem biegnąc przez środek języka, aż do szczeliny, którą tworzą zęby i czubek języka
Ćwiczenia języka
	Liczenie dolnych zębów czubkiem języka po wewnętrznej stronie.

Oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów.
Dotykanie czubkiem języka wewnętrznej powierzchni dolnych siekaczy z równoczesnym wybrzmiewaniem głoski [e],
Zlizywanie czubkiem języka dżemu lub masła czekoladowego z dolnych dziąseł.
Energiczne wyrzucanie czubka języka zza dolnych zębów - zabawa Wymiatanie śmieci.
Ponieważ układ masy języka podczas wybrzmiewania głosek syczących jest identyczny jak przy dmuchaniu, prowadzimy szereg ćwiczeń oddechowych, zwracając uwagę na wykonywanie tej czynności na konkretne przedmioty, np. świecę, kartkę papieru. Pozwala to stwierdzić czy strumień powietrza jest prawidłowo kierowany, a także - sprawdzić długość wydechu.
	Dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki.

Dmuchanie na płomień świecy w odległości niepozwalającej zdmuchnąć płomyka, lecz wyginać go pod wpływem dmuchania - zabawa „Tańczący płomyczek”.
Dmuchanie na papierowe łódki pływające w misce z wodą.
Zdmuchiwanie kulki waty kosmetycznej z ręki - zawody „Kto dmuchnie dalej”.
Wydmuchiwanie baniek mydlanych.
Dmuchanie na papierowe kulki po wytyczonej trasie na podłodze - zabawa „Wyścigi samochodowe”.
Przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej na przeciwko - zabawa Mecz piłkarski.
Dmuchanie przez rurkę do wody, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza - zabawa „Gotowanie wody”.
Nadmuchiwanie balonów, zabawek i piłek z folii.
 Próby gwizdania.
Rozdmuchiwanie: chrupek, ryżu, kaszy, pociętej gąbki lub kawałków styropianu.
Gra na grzebieniu owiniętym cienką bibułą.
Dmuchanie na piórko, aby unosiło się ponad głową osoby ćwiczącej.
Rozdmuchiwanie plamki farby wodnej na podkładce z tworzywa sztucznego
 Ćwiczenia warg
1. Rozciąganie warg do uśmiechu i wymawianie głoski [i],
2. Naprzemienny uśmiech z pokazywaniem zębów, a następnie zasłanianiem ich wargami.
3. Układanie ust do uśmiechu i powrót do pozycji neutralnej.
4. Wydawanie odgłosów z rozciągniętymi kącikami ust:
	kozy - me, me,

barana - be, be,
kurczątka - pi, pi,
śmiechu - hi, hi.



