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GŁOSKI SZUMIĄCE – GŁOSKA „CZ” –   zestaw nr 4  

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. 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. Złożone w „dzióbek” usta przesuwaj raz  w lewą, raz w prawą stronę (po 5 razy 

na każdą stronę). 

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

3. Parskaj wprawiając usta w drgania. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

POZDRAWIAM 
SERDECZNIE 
Pani Hania 
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CZAS NA WESOŁE ZABAWY 

 

UTRWALANIE GŁOSKI „CZ”   W RÓŻNYCH MIEJSCACH W SŁOWIE 
 

Zadanie 1   
Ćwiczenie słuchowe.   

 
Źródło: Klamerka – Gabinet logopedyczny 
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Zadanie 2     

 

 
Źródło: Klamerka – Gabinet logopedyczny 
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Zadanie 3     

Ćwiczenie słuchowe. „Pary: CZ – utrwalanie” (nagłos, śródgłos, wygłos słów)  
 

Sprawdź jaką grę do utrwalania głoski „cz” przygotowałam dla ciebie. 
Poszukaj par (wyraz + obrazek). Posłuchaj wymowy słów i powtórz je.  

Nazwij prawidłowo wszystkie obrazki. 
 

https://learningapps.org/watch?v=pe1dxjsga20 

 

 

Zadanie 4     

Ćwiczenie słuchowe. „Głoska „cz” – gdzie słychać?” 
Przejdź do strony z grą.  
Nazwij kolejno każdy obrazek. Jeśli w nazwie obrazka słyszysz głoskę „cz”, 
to przenieś obrazek do okienka po lewej stronie. Jeśli nazwa nie zawiera głoski 
„cz”, to umieść obrazek w okienku po prawej stronie.  
Na koniec wciśnij przycisk „Prześlij odpowiedzi” a zobaczysz czy zrobiłaś/eś 
ćwiczenie prawidłowo. 
 

https://wordwall.net/play/2253/503/829 
 

 

 

 

Zadanie 5     

Ćwiczenie słuchowe. „RULETKA - Głoska „cz” - utrwalanie” 
Przejdź do strony z grą.  
Zakręć kołem. Nazwij obrazek. Jeśli prawidłowo nazwałaś/eś obrazek – rodzic 
wciska przycisk „Usuń” jeśli nieprawidłowo wymówiłaś/eś głoskę „cz” w nazwie 
obrazka – rodzic wciska przycisk „Wznów”.  
Kręć kołem ruletki tak długo, aż znikną z niego wszystkie obrazki.  
 
 

https://wordwall.net/pl/resource/2178196 
 

 

Życzę miłej zabawy z głoską [cz]. 
Pani Hania 

 

https://learningapps.org/watch?v=pe1dxjsga20
https://wordwall.net/play/2253/503/829

