ARTIKULACIJA ali KOREKCIJA SIČNIKOV: S, Z, C
Do četrtega leta starosti bi naj otroci osvojili pravilno izgovorjavo »S«, »Z« in »C«.
Če temu ni tako, je potrebna korekcija in vaje, nekaj jih predstavljam v nadaljevanju,
sicer pa imajo otroci s sičniki (S, C, Z) in šumniki (Š, Č, Ž) največ težav. Sledita pa L
in R.

Pogosto prihaja do napake:
-

zaradi napačno usmerjenega izdiha in/ali

-

nepravilnega položaja govoril.
Do napačne izgovorjave ali omisije glasu lahko pride tudi zaradi organskih razlogov,
kot so manjkajoči zobje (jezik uhaja skozi špranjo in prihaja do napačne izgovorjave),
prekratka podjezična vez (jezik je pritrjen in slabo gibljiv) ali napačen zagriz zob.

Dalj časa traja napačna izgovorjava nekega glasu težje se korigira. Zato je potrebno
poiskati logopeda, da bi se napaka čimprej odpravila.
PRAVILEN POLOŽAJ GOVORIL PRI S; C; Z
Pri izgovorjavi sičnikov so ustnice razvlečene v blagi nasmeh, vrh jezika se naslanja
na spodnje sekalce.
Pridobivanje ali korekcija glasu »S« sem vam že predstavila v 2. tednu dela na
daljavo, a bom še enkrat ponovila, da boste imeli zbrane vaje za sičnike na enem
mestu.

PRAVILEN POLOŽAJ
GOVORIL:
Pri izgovorjavi so ustnice razvlečene v blagi nasmeh, vrh jezika se naslanja na spodnje
sekalce.

Raztegnemo ustnice in posnemamo sikanje kače: SIK – SIK –SIK.
Otroku povemo zgodbo: »Ko se bila majhna, sem bila pri babici. Tam sem videla
goske. Hotela sem eno prijeti. Goske so se preplašile in začele sikati: S – S – S. »

Otrok posnema sikanje gosi: S-S-S-S.

Včasih pa gosi sikajo tudi drugače,
igramo se, raztegnemo ustnice in
sikamo:
-

SI – SI – SI- SI- SI
SA- SA- SA- SA- SA
SE- SE- SE- SE- SE- SE
SO- SO- SO- SO – SO- SO
SU – SU – SU – SU – SU- SU

Avtomobilska guma pušča:
PSSSSSS.

Raztegnemo ustnice in pazimo na položaj jezika ter si izmišljujemo besede, ki se
začnejo na:
-

glas S na začetku:
npr.: SI -SIN, SINICA, SITO, SIMON,SANI, SIN, SIV, SIVKA, SIR
SE - SEME, SENO, SEKATI, SEMAFOR, SEKIRA
SA - SALAMA, SALON, SALO, SANI, SABLJA, SAPA
SO - SOVA, SOBA, SOK, SOBOTA, SOD, SOL, SOLATA
SU – SULICA, SUHO, SUZANA, SUNEK, SUM, SUKNJA

-

glas S na koncu besede:
PAS, VAS, BAS, LES, PES, RES, KIS, RIS, NOS, KOS, BOS, BUS, RUS

-

glas S na sredi besede:
KOSA, BOSA, LESA, JESEN, MESO, OSA, POSODA, OSA, KOSA, TESTO,
POSODA, JESEN

Za vidno prepoznavanje glasu S pišemo, ga barvamo, izdelujemo iz plastelina,
iščemo v besedilu!

Tvorimo lepe povedi z zgornjimi besedami!
Nekaj primerov…
SOVA SEDI NA VEJI.
Ponovi poved in podčrtaj S z
rdečo barvo. Pobarvaj še sovico.

NA SANKAH SEDI SINICA.
Ponovi poved in podčrtaj S z rdečo barvo
in na stolu nariši sinico.

NA STOLU SEDI SIMON.
Obkroži vse S in lepo ponovi poved. Pazi na
pravilno izgovorjavo S.

RIBIČ PEPE: PESMICA O ČRKI S, http://youtu.be/jfE6TjxRt7c

Da popestrimo igro in učenje sebi in otroku, pojdimo še na portal:
http://black2.fri.uni-lj.si; Prepoznava pravilne izgovarjave

Opozorite otroka na pravilen položaj govornega aparata. Demonstrirajte pred
ogledalom. Z roko na grlu čutimo zven glasu, ker je Z zveneč ( razlika od S).
POLOŽAJ GOVORIL:
Položaj je podoben kot pri glasu S, le da pri Z vibrirajo še glasilke: ustnice v nasmeh,
jezik pa je zataknjen za spodnje sekalce.

Posnemamo čebelo, ki išče hrano: ZZZZZZ
Poslušajmo pravljico Nine Mav Hrovat Zaljubljeni zajec, ki jo najdete na spletu na
povezavi https://www.lahkonocnice.si/pravljice/zaljubljeni-zajec.
nato pa preidemo na vaje:

Z v zlogih:
ZA
AZA

ZE…..

ZI……

ZO…..

ZU

EZE

IZI

OZO

UZU

EZ

IZ

OZ

UZ

AZ
Z v besedah:

-

na začetku:
ZELENO, ZELJE, ZIMA, ZIDAR, ZORA, ZIDAR, ZOB, ZABOJ, ZASEKA, ZAJEC,
ZDRAVJE, ZMAGA.

-

v sredini:
MIZA, VAZA, REZILO, KAZATI, REZATI, KOZA, VZETI, BAZEN, BIZON; POZDRAV,
GOZD BALZAM, BAZEN, BIZON, BLUZA, BREZA, BRZINA, DEVIZA, DIJAGNOZA,
DIVIZIJA, GROZD, PARAZIT, PARMEZAN, PAUZA, POZA, POZDRAV, POZOR,
PRAZNIK, PREDZNAK, PRIZMA, PROZA.

-

na koncu:
GRIZ, IZRAZ, JAZ, KVIZ, MRAZ, NAMAZ, OBRAZ, PORAZ, PRELAZ, REZ, VEZ,
VITEZ, UGRIZ, ULAZ.
Z v stavkih:
ZELO ME ZEBE.

VAZA JE ZAMAZANA.
ZAKAJ JE ZELJE ZDRAVO?
ZIDAR ZIDA ZID.
Z v znani pesmici, ki se jo lahko naučita na pamet:

ZIMA ZIMA BELA
VRH GORE SEDELA .
PA TAKO JE PELA,
DA BO ZMAGA VZELA.
Pravilno izgovorjeni Z utrjujte še v ugankah:

Noč v detelji prespal,
s korenjem sanje si sladkal.

ZAJČEK

Na širni dobravi
je glava pri glavi.
Učene nobene,
neumne nobene, a vse so zelene.

ZELJE

Otroka je potrebno opozoriti na položaj ustnic in jezika. Vadita pred ogledalom in
ne pozabite izvajati tudi vaj za gibljivost jezika, kar je pomembno pri izgovorjavi
glasu C.
.
Položaj govornega aparata
Ustnice v nasmeh, jezična konica najprej ustvari zaporo na zgornjih dlesnih (kot pri
glasu T), nato pa preide v priporo (kot pri glasu S). Glasilki ne vibrirata.
Poslušajmo pravljico Nine Mav Hrovat Cicido, cicido!,
na spletni povezavi https://www.lahkonocnice.si/pravljice/cicido-cicido
nato pa preidemo na vaje za izgovorjavo C.

Vaje za izgovorjavo C:

Posnemaj petje siničke: CI-CI-FUJ
FUJ; CI-CI-CI-FUJ

Kihamo: ACI
ACE
ACO
ACU

Utrjujemo v besedah (tako; da otrok ponavlja za nami; si sam izmišljuje besede; ki
se začnejo na c; išče predmete v naravi; prostoru; ki se začnejo na c; jih podčrtuje v
Cicibanu…):
-

na začetku besede:

COPATI

CEDILO

CIMET

-

CIGARETA

COKLJA

COTA, CUNJA

-

C na sredi besede:
PALICA, ŠALICA, KAHLICA, NOGICA, LICA, POLICIJA, KOPALNICA, LOPATICA,
MEDICINA, POLICIJA, PTICA, KOCKA, PECIVO, MODRICA, KRTICA…

C na koncu besede:
MUC, BUC, HEC, BUC-BUC, BOREC, DVOREC, TLAKOVEC, PEVEC, KRIVEC,
PIVEC, SIVEC, KATANEC, PIJANEC…

-

C v stavkih:

CILKA IMA COPATE.
CICIBAN CEPETA.
CENE IGRA CITRE.
CILKA IMA CEDILO.

C v pesmici:

C
Črka C zna pocingljati,
C zacvili, zacveti,
cenjena med literati
v domišljijski svet leti.
Cilka s cekarjem gre rada
po cvetačo in krompir,
cimetova čokolada
pa polepša ji večer.
Refren:
c kot cekin
c kot cel cvet
c ocvrt cmok
Pesem je povzeta s https://ribicpepe.si/pesmice-iz-2-sezone/

Tako, to je za danes vse, dragi otroci.
Pridno se učite in lepo govorite ter pazite nase.
Naslednjič pa bomo na te glasove delali kljukice in nastali bodo Š, Č, Ž.
Do takrat pa, adijo

Dr. Marica Horvat, prof. def. –logoped, spec. ped. MVO
Ljutomer, 7.5.2020

