
 

 

Głoska sz w roli głównej 

Dziś zaczynamy przygodę z głoskami szumiącymi. Jaka jest prawidłowa pozycja naszych warg, buzi 

i języka, żeby prawidłowo ję artykułowad? 

 Czubek języka w górze, prawie dotyka wałka dziąsłowego  

 Ząbki złączone, ale ich nie zaciskamy (przy zgryzie otwartym nie będzie to możliwe) 

 Usta w tzw. ,,ryjku,, 

Co jeśli nie wychodzi? Język jest słaby i trzeba wrócid do dwiczeo pionizacji języka, usta (jako 

mięsieo) wymagają dwiczeo i trzeba do nich powrócid- one są podstawą. 

Zaczynamy od dwiczeo, które wzmocnią narządy artykulacyjne: 

Ćwiczenia oddechowe 

 Zabawa :,, Jesteś moim lustereczkiem,, .Dziecko siedzi naprzeciwko logopedy, naśladuje miny 

, które demonstruje rodzic,, (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 



 

 

Zabawa nr 1. Szumi wiatr, syczy wąż. 

Na komendę rodzica ,, szumi wiatr,, dziecko unosi ręce do góry i wypowiada ,, przedłużone sz,, 

unosząc ręce ku górze. Na sygnał ,, syczy wąż,, dziecko wymawia głoskę s – przedłużoną ,rękoma 

demonstrując pełzającego węża. Ćwiczenie powtarzamy kilkukrotnie. 

 

 

Zabawa nr .2 Rozróżnianie wymowy prawidłowej od błędnej – dziecko słucha poprawnej i błędnej 

wymowy danego wyrazu, a następnie decyduje która z wersji jest poprawna. Wypowiada sylabę, 

która przypisana jest do danego słowa np. 

Pszczoła – pscoła (dziecko powinno wypowiedzied sz) 

Gruszka- gruska 

Snurek – sznurek itp. 

 

Zabawa nr 3. Sznurówka, Ćwiczymy sylaby z głoską sz 

Po obu stronach kartki wpisujemy szylaby z głoska sz, tak aby sylaba po prawej stronie miała parę z 

sylabą po lewej stronie. Dziurkaczem robimy otwory. Dziecko sznurówką łaczy takie same sylaby. 

Odczytuje je samo lub z pomocą rodzica. Przedłuża dwiczoną głoskę szszszszszszsz 

Np. lewa strona             prawa strona 

        Sza                             szu 

       Szy                               sza 



    Szu                                   szy itp. 

Wzór w linku. 

https://www.facebook.com/sylabainfo/photos/pcb.3654234167981951/3654233027982065/?type=

3&theater 

 

Udanej zabawy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystano zdjęcia https://pixabay.com/pl/ 

Link: https://www.facebook.com/sylabainfo/photos/pcb.3654234167981951/3654233027982065/?type=3&theater 
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