
 

 

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu 

syczącego i szumiącego. 

 

Dzisiaj zajmiemy się wywołaniem głosek : dz,dż. 

Tutaj też już jest pewnie OK – ale na wszelki wypadek podpowiem Wam, że głoskę [dz]w łatwy 

sposób można uzyskać lub „podszlifować”, wypowiadając naprzemiennie i coraz szybciej głoski [d]– 

[z]. 

DZA DZO DZU DZE DZY / ADZA ODZO UDZU EDZE YDZY 

Pamiętamy o ćwiczeniach narządów artykulacyjnych i oddechowych: 

Podczas artykulacji głosek syczących, język spoczywa na dole jamy ustnej, jego czubek lekko 

przylega do dolnych ząbków, a boki są lekko uniesione. Wargi są rozciągnięte, jak podczas 

mówienia samogłoski „iiiiiiii”.  Pamiętajcie także, że ząbki są delikatnie złączone. I taki układ 

musimy na początek uzyskać „na sucho” (czyli po prostu pokazać dziecku, jak ta buzia musi 

być ułożona, żeby udało nam się wypowiedzieć to, nad czym pracujemy). Jak ćwiczyć? 

• „Ryjki i uśmiechy” – świetne ćwiczenie, podczas którego naprzemiennie 

wypowiadamy samogłoski [u](mocno ściągamy wargi) oraz [i](szeroko rozciągamy 

usta). I tak coraz szybciej: u-i-u-i-u-i-u-i… 

• Dmuchamy – na świeczkę, piłeczkę, serpentynę, w bańki mydlane, na stateczki na 

wodzie – podczas dmuchania język układa się właśnie w taką „rynienkę”, jaka jest 

nam potrzebna do artykulacji. 

• Pokazujemy w szerokim uśmiechu wszystkie złączone razem ząbki i zakrywamy je 

naprzemiennie ustami. 

To są ćwiczenia dla dzieci 3 i 4 letnich, te dzieci wykonują ćwiczenia głosek szeregu 

syczące tj s,z,c,dz a nie muszą ćwiczyć głosek szeregu szumiącego tj sz,ż,cz,dż. Z 

kolei dzieci starsze wykonują ćwiczenia głosek dwóch wymienionych powyżej 

szeregów. 

I głoska dż: 

1. Ćwiczenia pionizacji języka – wszelkie zabawy, które wymagają ponoszenia języka w 

górę (choćby po milimetrze, coraz wyżej): 

• Liczenie językiem górnych ząbków. 

• Oblizywanie słodkiego dżemu lub miodu z posmarowanej nim górnej wargi. 

• Malowanie podniebienia językiem. 

• Zdrapywanie czubkiem języka wafelka lub opłatka przyklejonego na wałek dziąsłowy. 



2. Ćwiczenia na mięsień okrężny ust: 

• Posyłanie jak najmocniejszych całusków. 

• Zabawa w rybkę i naśladowanie jej miny. 

• Kółeczko z drucika lub kartonu – tworzymy kółeczko, które przykładamy do ust tak, 

aby składając się one w ryjek, zmieściły się w otworze. 

• Naprzemienne wypowiadanie samogłosek U oraz I. 

Mięśnie rozgrzane, co dalej? Zaczynamy od ustawienia wszystkiego w buzi. Pamiętajcie – 3 

punkty: język do góry, ząbki razem, usta w ryjek. Kiedy to mamy gotowe, przechodzimy do 

ćwiczeń w kolejności: sylaby 

DŻA DŻO DŻU DŻE DŻY / ADŻA ODŻO UDŻU EDŻE YDŻY / 

 

 

 

 

 

 


