
 

 

ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ PRZY GŁOSKACH SZEREGU SYCZĄCEGO CZYLI : S,Z,C,DZ. 

 

Najczęściej spotyka się międzyzębową i boczną realizację głosek s, z, c, dz. Natomiast w 

przypadku parasygmatyzmu najpowszechniejsza jest zamiana tych głosek na: ś, ź, ć, dź lub 

sz, ż, cz, dż, albo na dźwięki pośrednie pomiędzy twardymi a miękkimi (si - jak sinus). 

Ćwiczenia wstępne 

Dość często przyczyną nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz jest niezdolność do 

wytwarzania rowka w linii środkowej języka, co powoduje, że powietrze wydostaje się z jamy 

ustnej szerokim strumieniem. W takich sytuacjach ćwiczenia wstępne należy rozpocząć od 

wytworzenia rowka na języku, co można uzyskać poprzez ćwiczenia dmuchania przez rurkę i 

do rurki, naukę gwizdania, bądź ćwiczenie dmuchania z wykorzystaniem odpowiedniej sondy 

logopedycznej. Podobnie postępuje się przy sygmatyzmie bocznym, z tą różnicą, że główny 

nacisk kładzie się na właściwy kierunek strumienia powietrza (tj. w linii środkowej języka, a 

nie w kierunku bocznych zębów), poprzez wykonywanie ćwiczeń dmuchania na wprost. 

Etap wywołania głoski 

I sposób 

Po wykształceniu umiejętności symetrycznego układania języka i prawidłowego kierowania 

strumienia powietrza, głoskę s można wywołać w następujący sposób (Antos, Demel, 

Styczek): 

 poleca się dziecku, aby czubek języka włożyło między zęby, 

 następnie prosi się je, żeby dmuchało przeciągle w linii środkowej (np. na wskazujący 

palec ustawiony przed ustami), 

 instruuje się dziecko, by w czasie dmuchania zbliżyło zęby do siebie, rozciągnęło usta 

w uśmiechu i stopniowo wycofywało język za zęby (logopeda może pomóc dziecku 

cofnąć język za pomocą sondy lub szpatułki). 

II sposób 

Wykorzystuje się tu fakt, że głoska t wymawiana mocno, przeciągle i z dentalizacją 

(zbliżeniem zębów-siekaczy) może przekształcić się w głoskę c. Poleca się dziecku, by oparło 

czubek języka o wewnętrzną powierzchnię dolnych siekaczy, a zęby zbliżyło do siebie. 

Następnie prosi się je, by wymawiało długie t, z jednoczesnym rozciągnięciem kącików warg 

lub wyszczerzeniem zębów. Pozostałe głoski tego szeregu wywołuje się następująco: 

 przedłużanie głoski c pozwala uzyskać s, 

 głośne wymawianie c pozwala uzyskać dz, 

 głośne wymawianie s pozwala uzyskać z. Głoskę z można uzyskać też poprzez 

przedłużanie głoski dz. 



 

Etap ten można również rozpoczynać od wywołania głoski dz, postępując analogicznie jak 

przy wywoływaniu głoski c, przy czym głoską wyjściową jest d. Po uzyskaniu głoski dz 

przechodzi się do wywołania kolejnych głosek z tego szeregu w następujący sposób: 

 przedłużone dz pozwala uzyskać z, 

 ciche wymawianie z w efekcie daje s, 

 ciche wymawianie dz daje w efekcie c, 

 przedłużanie c doprowadzi do głoski s 
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