
ĆWICZENIA DLA GRUPY III I IV- GŁOSKA Z 

 

1. LOGOPEDYCZNA ROZGRZEWKA (ćwiczenia artykulacyjne)- wybieramy 

kilka ćwiczeń z podanej listy: 

 

 Ściągnij wargi – jak ptak dziobek, następnie rozciągnij je jak żaba. 

 Powiedz mocno : a , następnie: e 

 „Policz” czubkiem języka zęby dolne, niech język dotknie powierzchni 

wewnętrznej każdego zęba 

 Układanie warg do uśmiechu i powrót do neutralnej pozycji 

 Rozciągnij wargi do uśmiechu i wymawiaj głoskę „I” 

 

2. PRZYPOMNIJMY WARUNKI POPRAWNEJ ARTYKULACJI GŁOSKI „z” 

 Język za dolnymi zębami ( nie wchodzi między zęby górne a dolne) 

 Zęby zbliżone 

 Buzia uśmiechnięta- usta w uśmiechu 

W tym ułożeniu języka, warg i zębów bzyczymy tak jak mucha ( PAMIĘTAMY, ŻEBY 

JĘZYK NIE WCHODZIŁ MIĘDZY ZĘBY) 

bzzzz….bzzzzz…..bzzzz…. 

 

3. SYLABY: 

W takiej pozycji języka, zębów i warg powtórzmy sylaby: 

za, zo, ze, zu, zy 

aza, ozo,eze, uzu, yzy 

 

4. WYRAZY: 

a) Nagłos (początek wyrazu): zabawa, zegar, zakład, zachód, zapałki, zabawki, zegar, 

zebra, zęby, zupa, Zenon, Zuzia, Zosia, znak, zlew, złoto, zając, zero, zoo 

b) Sródgłos ( środek wyrazu) waza, wazon, gazeta, koza, wozy, muzyka, lizak, gwizdek, 

gwiazda, jezdnia, telewizor, wózek, karuzela, puzon, prezent, język 

5. ZESTAWIENIA DWUWYRAZOWE ORAZ ZDANIA: 

Zepsuty zegarek, zapalona zapałka, zabytkowy zamek, zdrowe zęby, zepsuty gwizdek, 

zatłoczona jezdnia, zegarek Zuzi, waza z zupą, rozbity wazon.  



W zeszycie jest zakładka. 

W zlewie jest zmywak. 

Zosia ma zdrowe zęby. 

Pamiętaj- nie bawimy się zapałkami. 

Na stole stała waza z zupą. 

Zenek i Zuzia zwiedzali wczoraj zabytkowy zamek.  

 

 

Zabawy: 

1. Takie same sylaby 

Poszukaj w tabelce takich samych sylab - takie same sylaby pokoloruj na taki sam kolor. 

powtórz sylaby po dorosłym 

ZA ZU ZU OZO ZE 

ZY ZE UZU ZA EZE 

AZA ZY ZE UZU YZY 

ZE UZU EZE YZY OZO 

ZY ZU ZO YZY ZA 

OZO ZY OZ AZA ZO 

 

2. Zastanów się w jakich wyrazach słyszysz głoskę z-  narysuj obrazki, w nazwie 

których słyszysz głoskę „z”: 

 

3. Podziel wyrazy z głoską z na sylaby, policz ile jest sylab w każdym wyrazie 

zamek, jezdnia, Zuzia, zagadka, wozy, Zosia, gwiazda, złoto, gniazdo, znak, zjazd, 

pojazd, zlew, waza, koza, zakład, zajezdnia, zakaz, Zenon, lizaki, zakupy, telewizor, 

zdjęcia, zasłony,  

 

4. Posłuchaj zagadek- narysuj ich rozwiązanie: 

Nosisz go w tornistrze, bywa w kratkę lub w linie? ( zeszyt) 

Stoją przy drogach, na długich nogach., wcale nie ptaki. Nauczyć mogą jak jeździć drogą. To 

drogowe….. ( znaki) 

Niebo jest nimi usiane, święcą nocą- gasną nad ranem ( gwiazdy) 

Chodzi po zoo w pasiastej piżamie, zabawne zwierzę, jak mówisz na nie? ( zebra) 



Małe, twarde, z wierzchu szkliste, naprawiane przez dentystę  (ząb) 

Co to za ogród, może pamiętasz, w   którym mieszkają różne zwierzęta? ( zoo) 

 

5. Posłuchaj i powiedz 

Posłuchaj i zastanów się, czy w tych wyrazach znajduje się głoska z 

a) Jeśli tak- powiedz tak i podnieś rękę do góry 

b) Jeśli nie- powiedz- nie ma  

Dorosły odczytuje wyrazy: 

znak, kasa,  zupa, oko, zmywak, sklep, waza, nos, las, zabawki, ucho, gwiazda, zapałki ,zebra, 

zegar.  

 

 


