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14.05.2020 r. 

GŁOSKI SYCZĄCE – GŁOSKA „S” –   zestaw nr 5  

DLA DZIECI UTRWALAJĄCYCH  
PRAWIDŁOWĄ WYMOWĘ GŁOSEK: „S, Z, C, DZ” 

 
 

Zestaw ćwiczeń narządów mowy: 
 

ĆWICZENIA JĘZYKA: 

Ćwicz przed dużym lustrem lub z lusterkiem w dłoni. 

1. Dotykaj językiem na przemian raz górnych, raz dolnych zębów (żuchwa musi 

być opuszczona) kilka razy. 

2. „Pyszny deser” – mlaskaj szerokim językiem., kilka razy. 

3. „Kląskaj” usta w uśmiechu, kilka razy. 

 

ĆWICZENIA WARG: 

Ćwicz przed dużym lustrem lub z lusterkiem w dłoni. 

1. Złącz wargi płasko, a potem rozciągnij je jak przy samogłosce „i”. (5 razy) 

2. Nałóż górną wargę na dolną, później dolną na górną. (po 5 razy) 

3. „Schowaj ząbki” – otwórz usta a następnie dolną wargą zasłoń dolne zęby  

i górną - górne zęby. (3 razy) 

 

ĆWICZENIA ODDECHOWE: 

Pokój, w którym ćwiczymy z dzieckiem/dziećmi musi być przewietrzony.  

Pamiętaj: wdech nosem – wydech ustami. 

1. Chłodzenie gorącej zupy na talerzu (z dłoni robimy talerz/miseczkę)  
- dmuchanie ciągłym strumieniem powietrza – odczucie zimna. 

2. Chuchanie na zmarznięte ręce – odczucie ciepła. 

3. „Burza w szklance wody” – dmuchanie przez słomkę do wody w szklance lub 
kubeczku.  
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UTRWALANIE GŁOSKI „S” W SĄSIEDZTWIE SPÓŁGŁOSEK 
 

Język za zębami! 
Powtarzaj po mamie/tacie:      
 

scha, scho, sche, schu, schy,  

ska, sko, ske, sku, sky, 

sła, sło, słe, słu, sły,  

sma, smo, sme, smu, smy,  

sna, sno, sne, snu, sny,  

spa, spo, spe, spu, spy,  

sta, sto, ste, stu, sty, 

swa,  swo,  swe,  swu,  swy (głoska „w” traci dźwięczność i czytamy:    

 sfa,    sfo,    sfe,    sfu,   sfy.  
 

 

 

Powtarzaj słowa:      
Odszukaj w wyrazach literkę „s” i pokoloruj ją na zielono. 

 

schody, smok, skok, stół, stado, słoń, sklep, skakanka, słowo, słonko, 

słoik, słowik, słownik, spodnie, spinka, stajnia, stopa, stół, stojak, 

stonoga, studnia;  

skarpety, sroka, sweter („sfeter”); 

smutny, słony, słodki, słaby, smakowity; 

* * * * * 

chwast, deska, kapusta, kiosk, kostka, kosmyk, laska, list, listek, 

masło, maska, miasto, miska, most, ognisko, ospa, pasta, pomysł, 

pestka, pismo, postój, plastelina, post, usta, wiosna; 
 
„S” DWA RAZY W SŁOWIE 

sos, Eskimos, stoisko, sosna, samogłoski, suseł, sasanka, kosmos. 
 

POZDRAWIAM 
SERDECZNIE 
Pani Hania 
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Zagraj w logopedyczne „Kółko i krzyżyk”  
 

 
 

     Pokoloruj i nazwij wszystkie obrazki.                                                    Źródło: domologo.pl 
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