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8.05.2020 r. 

GŁOSKI SZUMIĄCE – GŁOSKA  „CZ” – zestaw nr 3  

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

 
Zestaw ćwiczeń narządów mowy  

 

ĆWICZENIA JĘZYKA:                                         
                                                                      

Ćwicz przed dużym lustrem lub z lusterkiem w dłoni. 

1. Język w kształcie łopaty układamy na wardze górnej, wciągamy go w głąb jamy 

ustnej; język ślizga się po powierzchni siekaczy, dziąseł, podniebienia twardego 

możliwie jak najdalej w kierunku jamy gardłowej, a następnie w ten sam 

sposób powraca do pozycji wyjściowej. Przełknij ślinę. (5 razy) 

2. Kierujemy język jak najdalej w kierunku kącików ust. 

3. Delikatne naciskanie czubkiem języka na górne zęby, od wewnętrznej strony. 

Usta wysoko otwarte. Język puka w zęby 5 razy - licz na palcach. 

4. Naprzemienne pukanie czubkiem języka w „górkę” (wałek dziąsłowy) i w 

„dołek” (tj. miejsce za dolnymi zębami). 

 

ĆWICZENIA WARG: 

Ćwicz przed dużym lustrem lub z lusterkiem w dłoni. 

1. Naprzemienne robienie „dzióbka” i uśmiechu. 

2. Naprzemienne robienie uśmiechu i „ryjka” (wargi wysunięte, zęby widoczne). 

 

ĆWICZENIA ODDECHOWE: 

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

przewietrzony. 

1. Wydmuchiwanie baniek mydlanych (możesz wyjść razem z rodzicem na 

balkon). 

2. Dmuchanie na papierowe kulki po wyznaczonej trasie na stole.  

Trasę można wyznaczyć robiąc np. tunel lub labirynt z pomocą klocków. 

3. Rozdmuchiwanie rozsypanego na stole ryżu, kaszy, pociętej gąbki czy 

kawałków styropianu. 
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UTRWALANIE GŁOSKI „CZ” W WYRAŻENIACH DWUWYRAZOWYCH 
 

Rodzic wpisuje datę ćwiczeń (trzy dni). Czyta zwrot a dziecko powtarza. Jeśli dziecko 
powtórzyło zwrot z prawidłową wymową głoski „cz” to w kolumnie pod datą rysuje 
słoneczko jeśli błędnie rysuje granatową chmurkę. 

Ćwicz często, może uda ci się uzbierać dużo słoneczek. Powiedzenia  

Powtarzaj zwroty po mamie/tacie: 
 

Wyrażenie  
do powtarzania 

DATY  Wyrażenie  
do powtarzania 

DATY 

      
paczka  
kaczki 

   tabliczka 
czekolady  

   

czepek 
pływaczki  

   początek 
czytanki 

   

czubek 
czubatki 

   czujna  

czapla 
   

apetyczny 
pączek 

   wypieczona 
bułeczka 

   

uczynny 
chłopczyk 

   pudełeczko 
patyczków 

   

czołowy 
biegacz 

   czubek 

koczka 
   

czujny 
owczarek 

   czerwone 
policzki 

   

boczna  
poręcz 

   czarna 
czapeczka 

   

wieczorny 
mecz  

   kaczka w 
pomarańczach 

   

cztery  

czaple 

   czekolada 
Czarka 

   

czarne  
oczy 

   paczka 
pędraczka 

   

mleczko  
Mareczka 

   czary 
czarownicy 

   

czerwone 
czereśnie 

    kroczki 
mróweczki 

   

czerwony 
buraczek 

    kubraczek 
robaczka 
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           Czas na zabawę: 
 

 

Zagraj w logopedyczne kółko i krzyżyk. 
 

 
 
 

 
 
 

POZDRAWIAM 
SERDECZNIE 
Pani Hania 
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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 


