
 

 

 

 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia zakładki: aktualności na naszej 

stronie szkoły, gdzie znajdą Państwo ćwiczenia logopedyczne i 

pomysły na zabawy logopedyczne. 

 

1. Aby pomóc dziecku w opanowaniu  głosek sz, cz, ż, dż należy jak 

najczęściej proponować mu zabawy i ćwiczenia mające na celu 

usprawnienie motoryki narządów mowy (warg, języka) oraz ćwiczenia 

oddechowe. 

Wywołanie jednej głoski z szeregu głosek szumiących znacznie ułatwia 

wywoływanie następnych. 

 

 2. Aby prawidłowo wymówić głoskę "sz" muszą być spełnione trzy 

warunki: język dotyka wałeczka dziąsłowego za górnymi zębami 

,usta są zaokrąglone jak przy wymawianiu głoski "u" 

,zęby lekko złączone, nie zaciśnięte. 

 3.Ćwiczenia pomagające w wywołaniu głosek szumiących: 

Ćwiczenia języka, ćwiczenia warg, wywoływanie i utrwalanie głosek: 

ćwiczenia wstępne:· ćwiczenia w szybkim powtarzaniu głoski llllll..., 

przy szeroko otwartych ustach,· ćwiczenia w szybkim powtarzaniu głosek: 

ttttt..., dddd..., nnnn..., (przypominamy dziecku, że czubek języka ma 

uderzać o wałek dziąsłowy), uświadamiamy różnicę w sposobie 

wymawiania głosek t,d,n zębowych i t,d,n dziąsłowych, 

etap wywoływania głoski sz: 

· zbliż zęby, wysuń wargi, podnieś czubek języka do wałka dziąsłowego, 

który wyczujesz językiem i dmuchaj przez zęby( pierwszy sposób), 

· spółgłoskę „sz” można otrzymać z przedłużonego „cz”; 

 wymowa głoski „sz” w sylabach: 

· spółgłoska „sz” w nagłosie: szu, szo, sza, szy, sze, 

· spółgłoska „sz” w śródgłosie: uszu, oszo, asza, esze, yszy, iszy, 

· spółgłoska „ sz” w wygłosie: usz, osz, asz, esz, ysz, isz; 

 głoska „sz” w wyrazach: 



 

 

· uczeń powtarza wyrazy po nauczycielu (jeśli dziecko ma trudności, to 

dzieli wyraz na sylaby), · nazywanie obrazków , w których „sz” występuje 

na początku, w środku, na końcu wyrazu, 

· wyszukiwanie rysunków, których nazwy zawierają głoskę „sz”, 

· czytanie całościowe sylab i przepisywanie ich poniżej: sza, sze, szo,szu, 

szy, szą, szę, 

· czytanie zestawień samogłosek z dwuznakiem „sz”: 

asz, esz, osz, isz, usz, ysz, ąsz, ęsz, 

asza, osze, asze, iszę, ęszą, uszą, yszy, aszu; 

· czytanie wyrazów z „sz”: szablon, szachy, szary, szafka, szampon, 

szałwia, szarfa, szatyn, szelki, szereg, szopa, szosa, szumi, szuka, szyja, 

piszę, noszę, wiszę, proszą, koszą, piszą, młodszy, starszy, 

· tworzenie i odczytywanie wyrazów: 

szy-deł-ko, szu-fla-da, szy-bo-wiec,szysz - ka 

· tworzenie, odczytywanie i zapisywanie wyrazów z końcówką – szek: 

fartu....... ,      wuja........,   pu...........,łańcu......, palu........,braci......, 

okru.......; 

 "Co szumi?”"– wypowiadamy zdania, a dziecko wybrzmiewa 

głoskę:  ,,sz” 

Szumi morze – szszsz... Szumi wiatr – szszsz... Szumi woda – szszsz... 

Szumi las – szszsz... Szumią drzewa – szszsz... Szumią liście – szszsz... 

Szumię ja – szszsz... Szumisz ty – szszsz... Szumi mama – szszsz... Szumi 

tata – szszsz Szumi miś – szszsz... 

 Piosenka pt. „Wesołe nutki”: 

"Sza, sza, sza, śpiewają dzieci 

sza, sza, sza, śpiewam ja sam" (śpiewając zmieniamy samogłoski: o, e, u, 

i, y, ą, ę); 

Szedł po drodze Szymek do szkoły  i tak wciąż powtarzał: szu – szu, 

szo – szo, sza – sza, 

szy – szy, sze – sze. 

Taki mały Szymek, co uczyć się chciał. 

Szymek może powtarzać różne sylaby, w których „sz” jest na początku, w 

środku lub na końcu sylaby, np.sza – asza – asz. Dzieciom łatwiej jest 

powtarzać ćwiczoną głoskę, gdy jest ona połączona ze spółgłoską, np. 



 

 

szfa, szcha, szka, szla, szła, szma, szna, szpa, szta. Codziennie można 

powtarzać inną sylabę, w różnych kombinacjach, np. sza – asz, sza – asza, 

szpa – aszpa. 

Bohaterem wierszyka może też być Szymon, Sasza,  którzy powtarzają 

sylaby zawierające głoski, od których zaczynają się ich imiona szu-szu, 

szo-szo. Powtarzanie sylab można połączyć z wykonywaniem 

rytmicznych ruchów naprzemiennych, np. dotykać na zmianę prawą 

ręką do lewego, a lewą do prawego kolana, ramienia, pięty, ucha, łokciem 

kolana, dotykać kolejno palcem jednej ręki do palców drugiej ręki (jedno 

dotknięcie na jedną sylabę), klaskać na przemian w dłonie (siedząc 

naprzeciw mamy, kolegi). Ćwiczenia te nie tylko poprawią koordynację 

ruchową, ale sprawią, że dziecko chętniej będzie powtarzać sylaby, 

bowiem prawidłową wymowę pomogą utrwalić wielokrotne powtórzenia. 

Lepiej ćwiczyć krótko, a częściej – koniecznie trzeba uwzględnić 

możliwości dziecka i dbać o to, aby się nie zniechęciło. 

Wśród obrazków wyszukujemy i nazywamy te zaczynające się na sz, 

np: szczotka, sznurek, szalik, szałas, szachy, szklanka, szufelka, szafa, 

szpilka. 

 Zabawa „Papierowa kula”: dorosły wypowiada naprzemiennie „s” i 

„sz”, gdy dziecko usłyszy „sz” szeleści papierowa kulą, (warianty: sylaby 

z „s” i „sz”: sa, sza, so, szo, se, sze; wyrazy z głoską „s” lub „sz”: sanki, 

sowa, szklanka, szyja, sukienka, samolot, kasztan, kosz, mysz, stół, sosna, 

szkoła), 

 

                           Ewa Marciniak - logopeda 


