
 

 

Ćwiczenia dla dzieci, które nieprawidłowo wymawiają głoski szeregu 

syczącego: s,z,c,dz i głoski szeregu szumiącego: sz,ż,cz,dż. 

 

Wszystkie ćwiczenia rozpoczynamy zawsze od ćwiczeń oddechowych i ćwiczeń 

narządów artykulacyjnych, które macie drodzy ćwiczący w poprzednich 

zestawach. Ale dla przypomnienia proponuję kolejne ćwiczenia. 

 PAMIĘTAJMY ĆWICZYMY CODZIENNIE 5 MINUT. 

Wykonaj ćwiczenia: 

 – wykonywanie na przemian języka wąskiego i szerokiego; – położenie 

szerokiego języka za dolnymi siekaczami; – wymawianie na wydechu 

samogłoski e, język szeroki za dolnymi zębami; – szerokie uśmiechanie się 

i powrót do normalnego układu warg; – rozdmuchiwanie plamki farby wodnej 

na podkładce z tworzywa; – wymawianie na przemian i – usta szerokie oraz u – 

usta ściągnięte; – dmuchanie na piórko tak, żeby unosiło się nad głową; – 

dotykanie czubkiem języka dolnych zębów; – dmuchanie na piłeczki papierowe 

przy szerokim uśmiechu. 

 Wykonaj ćwiczenia zawarte w historyjce.  

„W pogoni za motylem”  

Pan Języczek wybrał się któregoś dnia na spacer na pobliską łąkę (kląskamy jak 

konik). Nagle w oddali zobaczył pięknego, kolorowego motyla i pobiegł za nim 

(kląskamy coraz szybciej). Powoli Pan Języczek opadał z sił (kląskamy coraz 

wolniej). Kiedy w końcu usiadł zmęczony, zaczął rozglądać się na boki 

(wypychamy czubkiem języka raz jeden policzek, raz drugi, przy czym buzia jest 

zamknięta). Zauważył, że tuż obok niego przysiadł motyl na kwiatku. Pan 

Języczek zaczął liczyć kropeczki na jego skrzydełkach (liczymy ząbki czubkiem 

języka na górze i na dole). Na niebie tymczasem świeciło piękne słoneczko 

(malujemy językiem na podniebieniu słońce – buzia jest szeroko otwarta). 

Motylki latały na łące to tu, to tam (dotykamy językiem na przemian ostatniego 

zęba po prawej stronie na górze i lewego zęba na górze). Nasz bohater był 



uszczęśliwiony tym widokiem, bo bardzo lubił motyle (rozciągamy wargi w 

uśmiechu, następnie ściągamy usta, jakbyśmy przesyłali całusy motylkom). 

Postanowił zjeść cukierki, rozwinął więc papierek (staramy się naśladować 

szelest papierków: szu, szu, pszyt, pszyt) i zaczął żuć (poruszamy buzią, 

naśladując żucie cukierka). Nagle poczuł, że cukierek przykleił mu się do 

podniebienia (przyklejamy nasz język do góry podniebienia w taki sposób, 

jakbyśmy chcieli kląsnąć, tyle że zatrzymujemy się w połowie drogi – język 

przywiera wówczas swą masą do podniebienia tworząc tzw. pozycję kobry, 

staramy się w tej pozycji wytrzymać jak najdłużej). Nasz bohater próbuje 

odkleić cukierek (poruszamy językiem po podniebieniu na wszystkie strony). W 

końcu się udaje (zaczynamy kląskać). Pan Języczek szczęśliwy powraca do domu 

(kląskamy, układając usta raz szeroko, raz wąsko).  

Wywołujemy głoskę c : przy otwartych ustach kładziemy czubek języka na 

wewnętrzną powierzchnię dolnych zębów i staramy się wytworzyć dźwięk {t} 

będzie on zbliżony do {c} następnie polecamy zbliżyć zęby. I wymawiamy głoskę 

c w izolacji: krótko i pojedyńczo:  c,c,c,c,c,c,c,c oraz w sylabach : ca,co,ce,cu,cy,  

aca,oco,ece,ucu,ycy, ac,oc,ec,uc,yc. Jeżeli dźwięk nie jest czysty to staramy się 

nadal wywoływać głoskę {c}. 

Wywołujemy głoskę cz: przy otwartych ustach kładziemy czubek języka za 

górnymi zębami na wałku dziąsłowym, wymawiamy głoskę {t} przyciskamy 

policzki w kąciki ust i zaokrąglamy wargi  i uzyskujemy {cz} w razie trudności 

kontrolujemy na dłoni ślad wydychanego powietrza ( ćwiczymy głoskę {cz} z 

dziećmi 5i 6 letnimi). Wymawiamy {cz} w izolacji, krótko i pojedynczo: 

cz,cz,cz,cz,cz oraz w sylabach 

cza,czo,cze,czu,czy,acza,oczo,ecze,uczu,yczy,acz,ocz,ecz,ucz,ycz. Jeżeli dźwięk 

nie jest czysty to staramy się nadal wywołać głoskę {cz}. 


