
 

Utrwalamy szereg szumiący: sz,ż/rz/cz/dż 
Zapraszam dziś do zabawy z głoskami sz,ż,cz,dż 

1.Ćwiczenia oddechowe 

 Zabawa :,, Jesteś moim lustereczkiem,, .Dziecko siedzi naprzeciwko logopedy, naśladuje miny , które demonstruje logopeda,, (kląskanie, przesyłanie 

całusów, parskanie, nabieranie powietrza w usta i jego stopniowe wypuszczanie, naśladowanie żucia) 

 Dmuchanie piórek za pomocą słomki do picia. Dziecko dmucha na kolorowe piórka przemieszczając je we wskazane przez rodzica miejsce 

2. Utrwalenie szeregu głosek szumiących: sz, cz, ż, dż w wyrazach i zdaniach - gry i zabawy. 



 Przypomnienie prawidłowego ułożenia warg i języka podczas realizacji głosek sz, ż, cz, dż  - zabawa ,,Szumi wiatr,, Logopeda przypomina o 

właściwym miejscu artykulacji głosek szeregu szumiącego: sz, cz , ż, dż. Razem z dzieckiem wykonuje dwiczenie, kolejno demonstrując: szum wiatru 

(głoska sz- ręce wysoko uniesione naśladują wiatr), , jadący pociąg (głoska cz- ręce naśladują ruch kół lokomotywy) , wiertarkę (głoska ż- palcem 

naśladujemy wiercenie otworu), samochód (głoska dż- naśladowanie odpalającego samochodu). 

 Zabawa powtórz za mną to co słyszysz. Dziecko staje naprzeciwko lrodzica z wybraną maskotką lub piłką w ręku. Rodzic  rzuca do dziecka maskotkę 

wypowiadając wyrazy i połączenia wyrazowe  zawierające głoski sz, ż, cz, dż: 

szafa, szkoła, szuflada, szumi, samochód, sanki, sasanka, czekolada, czereśnia, Celinka, cukierek, dżem w dzbanku, dzwonnik w dżungli, pieniądze 

dżokeja, drożdżówka z rodzynkami, dzwonek dżina, rodzeostwo na zjeżdżalni, żółta żaba, żurek, żwirek, abażur itp.  

 

Dziecko po popranym wypowiedzeniu zadanej sylaby odrzuca złapaną maskotkę do prowadzącego. 

 

 Losowanie przedmiotów znajdujących się w torebce: szalik, czapka, czosnek, cebula, cytryna, czekolada, cukierek, chusteczki, rękawiczki, kasza, 

zeszyt, księżyc, dżdżownica, grzechotka, widelec, łyżka, szczotka i ich poprawne wypowiadanie 

 Rozróżnianie wymowy prawidłowej od błędnej – dziecko słucha poprawnej i błędnej wymowy danego wyrazu, a następnie decyduje która z wersji 

jest poprawna. Wypowiada poprawnie wyraz. 

Pszczoła – pscoła 

Gruszka- gruska 

Snurek – sznurek 

Cerwony – czerwony 

Królicek – króliczek 

Kluc – klucz 

Żaba-zaba 



Żółty-zółty 

Zwierzątko-zwiezątko 

Dżem-dzem 

Dżdżysty-dzdzysty 

Dżokej-dzokej 

Dżinsy-dzinsy 

 

 

 Zabawa w sklep-różnicowanie szeregów. Dziecko otrzymuje papierowe pieniążki z głoskami sz, cz,ż,dż zrobione z papieru z zapisanymi cyframi od 1 

do 6. Rodzic proponuje dziecku produkty do kupienia (wycięte z gazetki promocyjnej) . Dziecko wypowiada nazwy produktów i dokonuje wyboru czy 

chcevkupid dany produkt. Za produkt kupiony oddaje jeden banknot wskazany przez rodzica  z prawidłową głoską. Przykładowe produkty to: 

czekolada, dżem, proszek, żelazko itp. 

 

Dziecko dzieli na dwa zbiory rzeczy kupione i niekupione. Liczy ilośd elementów w każdym zbiorze. 

 

 


