ARTIKULACIJA ALI KOREKCIJA ŠUMNIKOV (Š; Č; Ž)
Za vas sem pripravila še vaje za pridobivanja ali korekcijo šumnikov (Š, Ž; Č).
Običajno kod logoped delam najprej vaje za pridobivanje S, nato pa še za Š (nato Z – Ž in C –
Č).
Najprej, torej, otrok osvoji pravilno izgovorjavo S nato preidemo na Š, ki ga najpogosteje
zamenja s S (npr.: šola = sola). Prav zato je tako pomemben pravilni položaj govornega
aparata. Iz raztegnjenih ustnic (kot pri nasmehu) pri glasu S preidemo v izbočenje ustnic v
šobo kot kaže spodnja slika. Pogosto rečem, da je ta »šobica« kljukica, ki jo morajo dati na S,
Z, C, da dobijo Š, Ž, Č. Če tega ne bo, bo šola še vedno sola.
Ne pozabite na vaje za pridobivanje šumnikov (vaje za gibljivost jezika: posnemanje
tiktakanje ure, tleskanje z jezikom, ko posnemamo hojo konja, itd.)
Demonstriramo pravilni položaj govoril in pravilno izgovorjavo. Otrok nas posnema pred
ogledalom, da vidi kaj in kako počne.

Ob težavah ali ob potrebi po pogovoru, nasvetu pokličite na tel. št. 040 997 335 ali pišite na
e-mail: marica.horvat@guest.arnes.si

Položaj govoril:
Glas Š izgovorimo tako, da ustnici izbočimo v šobo. Ustnice so zaokrožene kot pri o.
Jezik – prednji del jezika je dvignjen skoraj do dlesni: stranska robova naredita po sredini
jezika žleb s tem ko se dotikata zgornjih kočnikov.
Pritisk izdišnega zraka po žlebu je močan in nastane šum, ki je značilen za Š.
Glasilki mirujeta, saj je Š nezveneč.
Če otrok ne more sam oblikovati ustnic v šobo, mu pomagamo z blagim pritiskom palca in
kazalca na obeh straneh lic kot kaže spodnja slika.

Izgovorimo pravilni Š in otrok nas posnema, nato pa preidemo na vaje, vse v igri, ob delu na
vrtu, v kuhinji…

Zgodbica:
Kokoške se pasejo na dvorišču in veselo kokodajsajo. Približuje se večer in tema, a se še kar
nočejo odpraviti v kokošnjak. Potrebno jih bo spoditi, saj ne bodo po temi znale v kokošnjak,
ker ne vidijo. Moramo jih spoditi, sicer jih ponoči poje lisica.
ŠUŠU-ŠU-ŠU-ŠUŠU…….

Joj, danes pa piha strašen veter. Pihajmo še mi, da ga odpodimo
ŠŠŠŠŠŠ……

Posnemaj vlak, ki težko vozi
v hrib: ŠŠŠŠŠ
Nariši ga in posnemaj:

Poslušajte pravljico Nine Mav Hrovat: Špelin štor in vadite Š:
https://www.lahkonocnice.si/pravljice/spelin-stor

Samoglasnike s črto povezujemo s Š in izgovarjamo.
Vežemo skupaj npr.: ŠO, ŠA, ŠE, ŠI, ŠU
O….Š….A , O Š.E, O.Š.I, O.Š.U, O Š O
O Š, E Š, U Š, A Š, I Š

A
E
I
O
U

A
E
I
O
U

Š utrjujemo v BESEDAH:
Besede otrok poimenuje, lahko ponavlja za odraslim, če zna brati, tudi prebere. Lahko iščemo
in izrezujemo predmete, stvari, ki se začenjajo s Š (iz revij, časopisov):

-

Š na začetku besede, npr.::

ŠUNKA

ŠAH

ŠIVILJA

ŠOTOR

-

Š na sredi besede, npr.::
KOŠARA, MAŠKARA, KAŠA, HIŠA, PIŠE, RIŠE, LEŠNIKI, VOŠČENKE

-

Š na koncu besede, npr.:
TUŠ, KOŠ, KOKOŠ, MIŠ, DAŠ, NAŠ, VAŠ, PEŠ, PIŠ
SPOZNAJMO GOSPODIČNE IZ:

I
ŠIŠI

Pariz

ŠEŠE

Carigrad

ŠUŠU

Milano

ŠAŠA

Moskva

ŠOŠO

Tokio

Š utrjujemo v povedih:
ŠIVILJA ŠIVA.
ŠPELA JE ŠOLARKA.
ŠIVILJA ŠIVA ŠOTOR.
ŠTEFAN JE ŠOFER ŠOLSKEGA AVTOBUSA.
MIŠ IMA V LUKNJI LEŠNIKE.
ŠPELA JE V ŠOLI DOBILA ŠOPEK.
Uganka z rešitvijo na Š

Dama z njo pobarva usta,
jaz pa to počnem za pusta.

ŠMINKA

Zlahka na eni nogi stoji,
ko žabe v mlaki lovi.
Na dimniku gnezdi najraje,
jeseni leti v južne kraje.

ŠTORKLJA

Zgodba o črki Š, prisluhnite na spletu:
https://www.youtube.com/watch?v=iO2PNNdjKwQ&list=PLj2DSDTVNaRDv5EuWRhRa0y
b90-TSB_78&index=19&t=0s
Poslušajmo in pojmo pesmico iz spleta: https://ribicpepe.si/pesmice-iz-2-sezone/
Š
S strešico se Š šopiri,
škriplje, škrta in šumi.
Šelesti, okrog se širi,
šepetajmo zdaj še mi.
Foksner v šolo pač ni hodil
in zato še štet’ ne zna.
A za nos nas vse bo vodil,
naokrog se zdaj šušljla.

Refren:
kot šport in šah
š kot šofer
š škorpijon
Vaja Š v izštevanki:

Viš, viš, viš
Viš, viš, viš,
že prihaja miš,
miš pojedla bo roko,
jojme, jojme,
kaj zdaj bo.

Otrok se bo še nekajkrat zmotil preden bo glas Š avtomatiziral v spontanem govoru.
Če zamenjuje s S, delamo tudi na diferenciaciji S – Š. Kako to počnemo, pa je že nova tema.

Na podoben način kot smo pridobili Š nadaljujemo z Ž.
Najprej poslušajmo pravljico o Ž, Nina Mav Hrovat: Žabja ženitev:
https://www.lahkonocnice.si/pravljice/zabja-zenitev
Zdaj pa se bomo tudi sami naučili lepo izgovarjati glas Ž.
Položaj govoril
Položaj govoril je enak kot pri Š (ne pozabimo na ustnice, ki se izbočijo v šobo). Jezik je
nekoliko bolj dvignjen, da se oblikuje ožja pripora in s tem je pritisk izdišnega zraka manjši.
Glasilki nihata, ker je Ž zveneč. To občutimo, če pri izgovorjavi položimo roko na vrat ali
glavo, ko začutimo »tresenje«.
Posnemaj žaganje drv: Ž-Ž-Ž

Ž v zlogih:
ŽU, ŽO, ŽA, ŽA, ŽE, ŽI
UŽ, OŽ, AŽ, EŽ, IŽ
-

ŽUŽU , ŽOŽO, ŽAŽA, ŽEŽE, ŽIŽI
Ž v besedah:

-

v začetku besede

ŽUPAN, ŽUPA, ŽOGA, ŽOLNA, ŽABA, ŽAGA, ŽAREK, ŽARA, ŽAROMET, ŽAREK,
ŽEMLJA, ŽENA, ŽEP, ŽIG, ŽITO, ŽIR, ITD….
-

na sredi besede
KUŽA, LUŽA, ROŽA, BOŽA, KOŽA, REŽA, MAŽA, MEŽNAR, VEŽA, VIŽA, IŽA

-

na koncu besede
NOŽ, MROŽ, PAŽ, LAŽ, RIŽ, RŽ, BRŽ
Z zgornjimi besedami tvorimo povedi, ki jih otrok ponavlja ali dopolnjuje…

ŽUPAN SRKA ŽUPO.
ŽELJKO ŽAGA Z ŽAGO.
KUŽA JE NAPRAVIL VELIKO LUŽO.

ŽOLNA JE POJEDLA

V VEŽI V LUŽI LEŽI

.

.

ŽENA JE KUPILA V ŽIVILSKI TRGOVINI

.

Ž izštevanka
ŽU, ŽU, ŽU
JESEN JE TU.
ŽO, ŽO, ŽO
JE ŽE BOLJ MRZLO.
ŽI, ŽI, ŽI
LASTOVICA V TOPLE KRAJE LETI.
ŽU, ŽU, ŽU
KMALU ZIMA BO TU.
Ž ZGODBICA
ZA NAŠO HIŠO V VELIKI LUŽI ŽIVITA ŽABA NEŽA IN ŽABEC ŽIVKO. TO STA
ZELO ŽIVAHNI ŽABI. VSAK DAN SKAČETA PO VELIKI LUŽI IN ČEZ LUŽO
BRCATA VELIKO PISANO ŽOGO. NEŽA IN ŽIVKA STA ŽENA IN MOŽ. IMATA SE
ZELO RADA. NEŽA ŽIVKU VSAK DAN SKUHA ODLIČNO ŽUŽELČJO JUHO, KI JO
IMA ŽIVKO ZELO RAD. ON PA NJEJ VSAK DAN PRINESE PISAN ŠOPEK ROŽ.

VSAKO ZIMO PA JE NAŠA LUŽA PRAZNA. ŽABA NEŽA IN ŽABEC ŽIVKO PRED
ZIMO POBEGNETA V JUŽNE KRAJE. OBISKATI GRETA SVOJO TETO ŽUŽO, KI JE
ŽE ZELO STARA ŽABA. VSAKO POMLAD PA SE PONOVNO VRNETA V NAŠO
LUŽO.
(Ž zgodbica, povzeta s
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1756706/mod_resource/content/0/Glas%20%C5%BD.p
df

Še zadnji šumnik in tudi tukaj je prvi korak, da postavimo govorne organe v pravilen
položaj:
Ustnice potisnemo v šobo, zgornja in spodnja čeljust razmaknjena, konica jezika se naslanja
na trdo nebo.

Vadimo pred ogledalom in ko se postavi pravilen položaj govoril ga izgovarjamo

Č v zlogih:
ČU, ČO, ČA, ČE, ČI
UČU, OČO, AČA; EČE, IČI
UČ, OČ, AČ, EČ, IČ
V okolici poiščemo predmete, ki jih najdemo v bližini in se začnejo na Č.
Vpišite ali narišite v spodnjo tabelo, gotovo sta jih nekaj našli.

Utrjujemo Č v besedah (otrok ponavlja, če zna brati tudi bere)
-

Č na začetku besede
-

ČU
Čuvaj, čudak, Čudo, čuk, čutara, čuden, čuti, čuvar, čukati, čuditi
ČO
Čokolada, čorba, čoln, človek, čokolino

ČA
Čaj, čajnik, čar, čarovnik, čas, čaplja, časopis, čaša, čast
ČE
Ček, čelo, četa, čep, čeljust, čaplja, čakati
ČI
Čir, čipka, čist, čitalec, čitati, čili, čip, čips, čik

Kaj je na spodnjih slikah?













-

Č v sredi besede

UČITELJ, MUČITELJ, UČENEC, DEČEK, ZAČIMBA, KAČA, VEČER, PEČAT,
UČILNICA, MAČKA, ZNAČKA, ČLAN , ČLANARINA, PRIČA, MIČO….
- Č na koncu besede
LUČ, MOČ, NOČ, MEČ, REČ, KOLAČ, KOLAČ, JAHAČ, KAUČ
Č v povedih
MIČO PIJE ČAJ.
ČUK ČAKA.
ČUVAJ IMA ČUTARO.
ČIRO ČEPI V ČOLNU.
Vadimo avtomatizacijo Č v pesmici in izštevanki
Je miška razbila
Je miška razbila
mi skledo lončeno,
je mačka polila
vso vroče mleko medeno,
je račka odnesla
čokolino in lonec,
ker nič ni ostalo,
je pesmice konec.

Anča banča pomaranča
ANČA BANČA POMARANČA
V PRVI KLOPICI SEDI,
PA NAPIŠE ČRKO Č:
GORI, DOLI, NAOKOLI,
VIJA, VAJA, VEN!

Ko smo zvadili in osvojili vse šumnike, je potreben določen čas, da bo otrok pravilno
uporabljal te glasove v vsakodnevnem govoru. Potrebno ga je poslušati in korigirati, v
smislu, da vsakokrat, ko otrok nepravilno izgovori glas, ponovimo pravilno za njim s
poudarjeno izgovorjavo tega glasu

Dr. Marica Horvat, dipl. def. – logoped, spec. ped. za vedenjske in čustvene motnje

