
 

Wierszyki logopedyczne z głoskami S, Z, C, DZ 
 

  

      Jeżeli u dziecka ćwiczymy głoski szeregu syczącego /s, z, c, dz /, należy je utrwalać do 

momentu, aż będą prawidłowo artykułowane w mowie spontanicznej. Przy seplenieniu 

międzyzębowym pilnujemy aby język dziecka  nie wysuwał się przed zęby. Poniżej umieszczone 

są wierszyki, które nie tylko są pomocne do utrwalania artykulacji, ale też usprawniają pamięć 

i dykcję. 

„Koza Zosi”  /autor nieustalony/                        „Pan Sum” /autor nieustalony/ 

Młoda koza Zosi z zagrody zerkała,                     Mówi nurek do suma: 

skakała, beczała, bródką potrząsała                     „Sumie! Co pan sum umie,  

i się wciąż zastanawiała,                                       tak w sumie?” 

jak zdobyć dwie główki kapusty                          A sum nic- wąsem machnął 

by zapełnić brzuszek pusty.                                  i wodę dalej sunie. 

                                                                              „Panie Sumie! 

“Rarytasy Stasia”  /A. Chrzanowska/                Nic a nic pan nie umie, 

                                                                             tak w sumie?” 

W swoim małym pokoiku                                   A sum nic- tylko sunie i sunie… 

Staś ma mnóstwo smakołyków:                          Bo słów ludzkich nie rozumie. 

serek wiejski, chleb sojowy,                               Tylko sunie. 

słodki soczek truskawkowy. 

Jest sałatka owocowa, 

i rolada kokosowa,                                         

słodki deser sezamowy, 

wielki tort marcepanowy, 

ostra pasta łososiowa, 

galaretka brzoskwiniowa. 

Są sardynki, zupa z suma, 

ser podlaski i salami, 

pyszny sernik z bakaliami, 

sękacz, ciastka i ciasteczka, 

miska pełna ananasów, 

Staś ma mnóstwo rarytasów. 

„Placek Jacka” /autor nieustalony/ 

Oto mały Jacek, co wypiekał placek. 

Placek owocowy, z lukrem cytrynowym. 

Słodki i pachnący, pulchny i gorący. 

Placek dla Celiny, Wacka i Lucyny. 



“Słówka”  /A. Chrzanowska/                        “Ulica cudów” /A. Chrzanowska/  

 

Zapytała mądra sówka                                  Na ulicy cudów  

– Jak piszemy trudne słówka:                      Jacek widział ośmiornicę  

stół, klasówka, suwak, pustka,                     i tańczącą baletnicę, 

sum, truskawka, sokół, chustka?                  pajacyka i kucyka 

i pytała ciągle sówka:                                   co wesoło sobie bryka. 

Jak piszemy trudne słówka:                         Spotkał groźną z ZOO lwicę 

Sówka, pusty, mus i usta                              i na miotle czarownicę. 

i spódnica i kapusta.  

 

“Dzięcioł”  /J. Nowak/ 

 

Dzięcioł w lesie stuka : 

stuku, stuku, stuk. 

Tępi on szkodniki : stuku, stuku, stuk. 

Szuka ich pod korą :stuku, stuku, stuk. 

Szuka przez dzień cały : stuku, stuku, stuk. 
 

“Kotki” /autor nieustalony/ 
 

Oto domek niski. Stoją pod nim miski. 

Kotki mleko piją, potem miski myją. 

Na pniu gałązki wyrosły malutkie. 

Na nich pąki w brązowiutkiej skórce. 

Z pąków tych listki do słonka wędrują. 

I wraz z jaskółkami wiosnę nam zwiastują. 

 

 

“Smutny zamek” /K. Szoplik/ 

 

W zaczarowanym zamku 

za gęstym starym, lasem, 

zamieszkał znany złotnik 

zwał się Zenobiusz Smutasek. 

Smutny był zawsze rano, 

bo dzionek zamglony. 

Smutny był też z wieczora, 

bo był niezwykle zmęczony. 

Smutno było na zamku. 

Zabaw, muzyki brak 

i tylko złoty zegar 

odliczał smutno tik – tak. 



 

„Zapominalski” / A. Chrzanowska/ 

 

Mój kolega Zbyś Kowalski 

Strasznie jest zapominalski. 

Zapomniał, gdzie schował złotówkę 

I gdzie zegary mają wskazówkę. 

Nie pamięta, gdzie kupował lizaki 

I gdzie położył nowe mazaki. 

Zapomniał, jak smakują pyzy 

I o tym, że ma pójść do Izy. 

Nie wie, gdzie rosną niezapominajki, 

Nie pamięta, kto mu opowiadał bajki. 

Zapomniał, kto zadawał zagadki 

i jak się robi do książki zakładki. 

Nie wie, po co ptaki wiją sobie gniazda 

i dlaczego na niebie świeci złota gwiazda, 

po co na zakrętach pojazdy zwalniają 

i dlaczego kozy listki zjadają... 
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