
Wierszyki logopedyczne z głoskami SZ, Ż, CZ, DŻ 

         Jeżeli u dziecka pojawiły się głoski szeregu szumiącego /sz, ż, cz, dż/, należy je utrwalać 

do momentu, aż będą  prawidłowo artykułowane w mowie spontanicznej. Poniżej umieszczone 

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

i dykcję. 

 

        Żuk i żabki                                                         

Jedna żabka z drugą żabką          

Napotkały żuka. 

Stał na dróżce, gorzko płakał 

Swojej mamy szukał. 

Pocieszały żabki żuka: 

„Twoja mama w lesie 

Widziałyśmy, szła z koszykiem 

Jagód ci przyniesie”. 

Żuczek zaraz przestał płakać 

Otarł oczy łapką 

Ale zanim poszedł dalej 

Podziękował żabkom. 

 

„Poduszka” /K. Szoplik/ 

Poduszka na twym łóżku poszewkę ma pluszową. 

Kwiatuszki i motylki masz tuż nad swoją głową.  

Poduszka na twym łóżku przyniesie ci sen szybki.  

Będziesz w tym śnie szybować, potem pływać jak rybki.  

 

„Lato” /J. Nowak/ 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 

 szumią, szumią pola lato wita nas.  

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 

 szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas.  

 

„Jerzy” /K. Szoplik/ 

Pod pierzyną Jerzy leży. 

 Że jest chory nikt nie wierzy. 

 Żali się na bóle głowy, 



 że żołądek też niezdrowy.  

Jeszcze rano był jak rzepka 

 ( ta co jest od zdrowia krzepka).  

Potem Jurka brudna rączka  

niosła w buzię gruszkę, pączka.  

Mama chłopca już żałuje, 

 lecz pan doktor igłą kłuje. 

 - Mój Jerzyku nigdy więcej  

nie jedz, gdy masz brudne ręce.  

 

„Wielki porządki w dziecinnym pokoju” /Barbara Czarnik/ 

Ależ tu brudno! Ile sprzątania! 

I szorowania, i odkurzania! 

Brudne szafeczki, szyby, półeczki. 

Tutaj potrzeba czystej ściereczki. 

Dżem na dywanie, kurz na tapczanie 

Pora zaczynać wielkie sprzątanie 

Odkurzacz jęczy, szczotka się jeży  

Nie będzie łatwo, bądźmy tu szczerzy. 

Czeka już trzepak, czeka trzepaczka 

Świeżych ściereczek calutka paczka. 

I nie ma tylko tych co sprzątają. 

Oni na swoją mamę czekają. 

 

„Paczki dla kaczki” /B. Czarnik/ 

Na pocztę przyczłapały kaczki. 

Pragnęły kupić cztery znaczki. 

Bo cztery paczki maiły w teczkach. 

Usiadły grzecznie na ławeczkach. 

Czerwone znaczki nakleiły. 

I głośno sobie zażyczyły: 

Paczki muszą być doręczone  

W czwartek kaczora narzeczonej. 

Co wypoczywa w czystych wodach. 

Urzędnik: Proszę adres podać. 

Spojrzały kaczki na cztery paczki. 



Czemu człowieku a adres pytasz? 

Wszak żadna kaczka nie umie czytać! 

 

„Szczeniak Szczoteczka” /B. Czarnik/ 

Czarek czyta bajeczkę o czerwonym kapturku. 

Mama czystą ściereczka czyści teczki na biurku.  

Babcia piecze dziś pączki, dziadek znaczki układa. 

Tata liczy kamyczki w oczku wodnym sąsiada. 

Tylko Szczeniak Szczoteczka mruczy cicho z rozpaczy. 

Czy z uroczym szczeniaczkiem nikt wyjść dzisiaj nie raczy? 
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