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GŁOSKI SZUMIĄCE „SZ, Ż/RZ, CZ, DŻ”   zestaw nr 2  

ĆWICZENIA dla DZIECI 5-6 letnich, które uczą się poprawnie wymawiać głoski szumiące. 
 

 

https://rysopisy.eduzabawy.com 

 

Zestaw ćwiczeń narządów mowy  

 
 

ĆWICZENIA JĘZYKA:                                        Poniższych ćwiczeń języka nie powinny   
                                                                     wykonywać dzieci z wymową międzyzębową. 

Ćwicz przed dużym lustrem lub z lusterkiem w dłoni. 

1. zaginanie wysuniętego języka w kształcie łopaty możliwie najwyżej w kierunku 

nosa (język ściśle przylega do górnej wargi); 

2. oblizywanie warg: przód języka wykonuje ruch kolisty po czerwieni warg, 

najpierw w prawo, potem w lewo; 

3. kierowanie języka wysoko do nosa i nisko na brodę (naprzemiennie). 
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ĆWICZENIA WARG: 

Ćwicz przed dużym lustrem lub z lusterkiem w dłoni. 

1. Uśmiech z pokazaniem ząbków, na przemian z posłaniem całuska do mamy  

i taty (usta w dzióbek). 

2. Rozciąganie warg do uśmiechu i wypowiadanie głoski [i]. 

 

ĆWICZENIA ODDECHOWE: 

Proszę dopilnować, by pokój, w którym ćwiczymy z dzieckiem/dziećmi był 

przewietrzony. 

1. Dmuchanie na płomień świecy w odległości niepozwalającej zdmuchnąć 

płomienia, lecz wyginać go pod wpływem dmuchania – zabawa „tańczący 

płomyk”. Sterowanie siłą wydechu. Świeczka powinna stać na stole. 

2. Nadmuchiwanie balonów, piłek z folii/ woreczków. 

3. Zdmuchiwanie lekkiego przedmiotu z ręki np. piórka, kłębka waty, papierowej 

kulki, wyciętego z papieru listka lub motylka. 

 

UTRWALANIE GŁOSKI „CZ”   W SŁOWACH: 

 
Utrwalanie głoski „cz” w sąsiedztwie samogłosek i spółgłosek. 

 

Powtarzaj słowa po mamie/tacie:                          

 

 apteczka, beczka, bułeczka, buraczki, buraczkowy, doniczka, kaczka, 

koteczka, laleczka, licznik, łączka, mleczko, mączka, miasteczko, miseczka, 

muzyczka, maseczka, paczka, pączki, półeczka, popielniczka, poczta, 

poleczka, rączka, uczta, teczka, torebeczka, taczka, czapeczka,  

rękawiczki, ręczniczek; 

 kurczak, kolczyk, owczarek, pomarańczowy; 

 człowiek, cztery, czkawka, czkaweczka, czwartek, czwórka, czworokąt. 
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CZAS NA ZABAWĘ: 

 
Sprawdź jaką grę dla Ciebie zrobiłam. 

Zagraj w memo z głoską „cz”.    Nazywaj każdy obrazek.  
Rodzic i kontroluje sposób wymowy dziecka. 

 

https://learningapps.org/watch?v=psdf2f8wj20 

 
 

Zagraj w logopedyczne kółko i krzyżyk. 

 

POZDRAWIAM 
SERDECZNIE 
Pani Hania 

https://learningapps.org/watch?v=psdf2f8wj20
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Zagraj w logopedyczne kółko i krzyżyk. 
 

 
     Źródło gry „Kółko i krzyżyk”: domologo.pl 

      Pokoloruj i nazwij wszystkie obrazki.                                                     
Życzę miłej zabawy z głoską [cz]. 

Pani Hania 


