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Rozróżnianie głosek w wygłosie wyrazów

Wśród trzech wyrazów w rzędzie, jeden nie pasuje do 

pozostałych. Wskaż palcem obrazek, którego nazwa 

kończy się na inną głoskę niż dwa pozostałe.

Zadaniem rodzica jest pomoc w nazwaniu obrazka. 

Zadaniem dziecka jest wybór tego, który nie pasuje

PTAK PIES SOK

BAŁWAN NOS BANAN

WINOGRONO KOŃ DŁOŃ



Ćwiczenie artykulacyjne
"Gdzie jesteś języczku?"

Zabawa wierszykowa
usprawniająca narząd mowy dziecka 

- Gdzie jesteś języczku?
- Jestem w prawym policzku!
Wypychamy czubkiem języka 
prawy policzek. 
- Gdzie się ukryłeś teraz 
języczku?
- Jestem w lewym policzku!
Wypychamy czubkiem 
języczkiem lewy policzek.
- Znów cię nie widzę choć ruch 
twój śledzę...
- Bo teraz za górną wargą siedzę!
Wypychamy czubkiem języka
górną wargę przy zaciśniętych
ustach.

- Ale wiesz gdzie przed chwilą

byłem?

- Nie

- Za zębami się ukryłem.

Z otwartą buzią, przyciskamy

czubek języka do wewnętrznej

strony dolnych siekaczy.

- Języczku a gdzie jesteś teraz?

- Teraz się z podniebieniem

zwieram.

Przyciskamy cały grzbiet języka

do dziąseł i podniebienia,

utrzymujemy język w tej pozycji w

czasie opuszczania i podnoszenia

żuchwy.

- Znów cię nie widzę, choć pilnie

zerkam...

- Teraz uciekłem do gardełka...

Z otwartą buzią przesuwamy

język od dziąseł za górnymi

zębami w stronę gardła.

- Chyba cię znaleźć dziś nie

zdołam!

- Spójrz, jak kręcę się dookoła!

Oblizujemy zęby przy zamkniętej

buzi.

- Sprytny języczku, tak się

chowałeś, że szans nie miałem!

- Dzisiaj ty wygrałeś.



Ćwiczymy,
by wymawiać głoski:

Ś, Ź, Ć, DŹ

Ćwiczenia artykulacyjne

• Wysuwamy i cofamy język za zęby

(w płaszczyźnie poziomej).

• „Liczymy” zęby językiem, dotykając je po kolei.

• Opieramy czubek języka o dolne zęby

i go wypychamy.

• Ściągamy wargi w dzióbek, 

a następnie rozciągamy z uśmiechu.

• Ruszamy dolną wargą w lewą

i w prawą stronę





MEMORY
Gra z głoską Ź

Link:

GŁOSKA Ź - Pasujące pary 

(wordwall.net)

Dziecko odsłania karty kliknięciem. Gdy odnajdzie parę,

mówi co się znajduje na obrazku.

Uwaga: W przypadku problemów z uruchomieniem gry,

proszę o kontakt mailowy na adres: LJankowska@eduwarszawa.pl

https://wordwall.net/pl/resource/6955099/g%c5%82oska-%c5%ba


Relacje przestrzenne
- rozpoznawanie

WYSOKO / NISKO

Pokaż, gdzie Pani mieszka nisko. Pokaż, gdzie budzik stoi wysoko.

Pokaż, gdzie Pani jest na górze. Pokaż obrazek, na którym 
samochodzik stoi 
na dolnej półce.



Jak szumi morze?

SZ jest głoską dziąsłową.
Aby prawidłowo ją wypowiedzieć:

• Usta muszą być zaokrąglone.
• Wysuwamy usta do przodu tak,

jak do mówienia U - robimy „ryjek”.
• Język idzie ku górze.

Jego boki muszą dotykać dziąseł i 
zębów na górze



Ćwiczymy,
by wymawiać 

głoskę SZ

Pionizację języka:

W tym celu, przyklejamy 
na wałku dziąsłowym 
kawałek andruta lub 

opłatka. Dziecko odkleja 
go czubkiem języka.



ODKRYWANIE 
KART

Gra z głoską SZ
- wypowiadanie w sylabach

Link:
SZA/ASZA - (wordwall.net)

Uwaga: Zadanie dla dzieci,
które prawidłowo wymawiają głoskę SZ, 

ale mają z nią jeszcze trudności w wyrazach.

https://wordwall.net/pl/resource/1210860/logopedia/sza-asza


PRZEBIJ BALON
Gra z głoską SZ

- utrwalanie prawidłowej 
wymowy

Link:
- głoska [SZ] - Przebij 
balon (wordwall.net)

Uwaga: Zadanie dla dzieci, które prawidłowo 

wymawiają głoskę SZ lub wymagają jedynie 

utrwalenia prawidłowej wymowy.

https://wordwall.net/pl/resource/1223905/logopedia/przebij-balon-g%C5%82oska-sz

