Hlásky Č,Š,Ž
Obvykle začínáme hláskou Š.
Chceme, aby dítě zvládlo našpulit ústa, dát zuby k sobě a z jazyka
utvořit misku v ústech za dolními řezáky , tzn, zvednout špičku jazyka
od dolních řezáků a zasunout ji lehce vzad.
Nejprve musí být schopno napodobit zvuk mašinky - ššššš se zubama
u sebe a našpulenými ústy.
Když dítě dokáže přesně zvuk šššššš mnohokrát napodobit, můžete se
pustit do další fáze nápravy.
Zkoušet slova, která začínají na Š, nejlépe ve spojení s i - šíp, šípek,
šije, šikovný, šipka
šumí, šuplík, šedý, šelma, šel, šála, šátek, šaty, šavle, šampon, šampion
Nejprve musí ale dítě poznat, co je první hláska slova ( na co slova
začínají)
Až zvládne také určit poslední hlásku slova, můžeme zkoušet slova,
která na Š - končí.
koš, myš, lež(š), víš, spíš…
myška, muška, váž(š)ka, šiška, taška, šašek
a těžší varianty postavení hlásky - šlape, škoda, švihadlo, štít, štětka…
Pokud se tento jednodušší postup nedaří, můžeme zvolit také jiný
způsob: začneme hláskou Č:
Postavení mluvidel je stejné :
- našpulit ústa,
- zuby jsou u sebe
- špička jazyka ťuká za horní řezáky na tzv. alveoly ( hrbolky)
- vyslovujeme zástupnou hlásku ť šeptem a lehce
Zkoušíme zase nejprve zvuky - jak voláme na kočičku čičičičiči ( tititititi)
Zvuk se postupně stále více musí podobat hlásce Č
Až dítě zvládne určit poslední hlásku slova, zkoušíme slova , která
končí na Č : mí-č, klí-č, bič, pláč, tyč, koláč, pekáč, kolotoč,
dále Č na začátku slova : čaj, čáp, čuník, čokoláda, čenich, Čenda,
čeká, číhá, Čína
Č uprostřed slova : kočka, ovečka, myčka, víčko, ptáček, klíček,
babička, houpačka, sedačka, vánočka, omáčka, vláček…

Hlásku Ž vyvozujeme z hlásky Š a to pouze přidáním hlasu.
Znělost hlasu můžeme odhmatat na krku nebo pod bradou přiložením
ruky. Ž ve zvuku prodlužujeme a znělost přeháníme .- jako když letí
letadlo - žžžžžžžž
začínáme Ž na začátku slova : žába, žák, žena, župan, židle, želva,
žirafa, žampion, Žaneta, žárovka
věže, kůže, váže, líže, maže, leží, růže, běží, muži
žlutý, žloutek, žralok, žluva…

