
Zestaw ćwiczeń dla dzieci z gr. V i VI-  praca nad głoską ż 

1. ĆWICZENIA APARATU ARTYKULACYJNEGO: 

 Podnosimy język za górne zęby i utrzymujemy go tam przez 10 sekund, ćwiczenie 

powtarzamy 5 razy. 

 Przyklejamy język za górne zęby, otwieramy buzię i zamykamy a język pozostaje przyklejony 

za górnymi zębami. 

 Liczymy językiem górne zęby a potem dolne zęby.  

 Kląskamy 

 Młotek- język „zamienia się” w młotek i stuka jakby przybijał gwoździe za górnymi zębami 

 Naprzemienne wypowiadanie samogłosek „E” oraz „O” 

 

2. WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ARTYKULACJI GŁOSKI „Ż” 

 Język u góry na wałku dziąsłowym, tuż za zębami 

 Usta ułożone w dzióbek 

 Zęby złączone 

Spróbujmy teraz  wydawać taki odgłos jak odkurzacz - ż……ż……ż….. 

3. SYLABY: 

W takiej pozycji języka, zębów i warg powtórzmy sylaby: 

ża, żo, że, żu, ży 

aża, ożo,eże, użu, yży 

4. WYRAZY: 

a) Nagłos (początek wyrazu):  

żaba, żagiel, żyrafa, żyto, żaglówka, żmija, żbik, żółty, rzeka, żyrandol, żuk, Żaneta, rzodkiewka, 

żonkil, żołnierz. 

b) Sródgłos ( środek wyrazu)  

plaża, burza, orzechy, morze, grzebień, dyżurny, duży, wieża, leżak, łyżwy, wrzosy, koleżanka, 

wierzba, grzyby, jarzyny. Grzegorz, Grażyna, róża. 

5. ZESTAWIENIA DWUWYRAZOWE ORAZ ZDANIA: 

duży żuk, korzenie wierzby, różne warzywa, różowy leżak, żaba nad kałużą, żaba i żuk, 

koleżanka Żanety, plaża nad morzem, żółta róża, korzeń wierzby, wieża strażacka, różowa 

róża. 



 

Na plaży widziałem dużego żuka. 

Koleżanka Żanety ma na imię Ania. 

Duża żaba siedziała nad kałużą. 

Na plażę zabieram ze sobą różowy leżak i żółty parasol.  

W sklepie kupiłam rzodkiewkę, rzepę, jarzyny, grzyby i trochę orzechów. 

Czy widzisz te  wystające korzenie wierzby? 

Mama wyjęła z szafy kożuch z żółtym kołnierzem. 

Trzeba jeść różne warzywa i owoce. 

Grzesio jest dyżurnym. 

Na rzece pływa żaglówka. 

Na wieży stoi strażak.  

Pod drzewem leżą żołędzie.  

Zabawy: 

1. Takie same sylaby 

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

sylaby po dorosłym 

ŻA ŻY ŻU OŻO ŻE 

OŻO ŻE UŻU ŻY EŻE 

AŻA AŻA ŻA UŻU ŻE 

EŻE ŻU EŻE YŻY OŻO 

ŻY ŻU ŻO YŻY ŻA 

UŻU ŻY OŻ AŻA ŻO 

 

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

słyszysz głoskę „ż”: 

a) na początku wyrazu:  

b) środku wyrazu: 

3. Posłuchaj zagadek- narysuj ich rozwiązanie: 

„Gdy je dębem pod drzewem znalazł, 

Z apetytem schrupał zaraz” ( żołędzie) 

 

„Gdy mróz jest na dworze 

Chętnie je założę. 

Na nich pędzić po lodzie będę mógł 



Jakbym skrzydła miał u nóg” ( łyżwy) 

 

„Ma on nóżkę, nie ma buta 

Ma kapelusz- nie ma głowy, 

Czasem gorzki i trujący 

Częściej smaczny jest i zdrowy” ( grzyb) 

 

„Do mleka – kubeczek, Do herbaty – szklanka.  

Do kawy najlepsza mała................... ‘’ (filiżanka) 

 

„We dnie pod poduszką  

leżą spodnie z bluzką.  

Wtedy je założę, kiedy noc na dworze.  

A gdy wstanę rano,  

znów w łóżku zostają. ‘’ (piżama)  

 

4. Posłuchaj i powiedz 

Posłuchaj i zastanów się, gdzie w tych wyrazach znajduje się głoska ż: 

a) Jeśli jest na początku wyrazu- klaśnij 

b) Jeśli jest w środku wyrazu- zrób przysiad 

Dorosły odczytuje wyrazy: 

żaba, morze, korzenie, żuk, orzechy, warzywa, żyrafa, wierzba, żółw, koleżanka, żółty, żaglówka, 

żonkil, róża. 

 

5. Podziel na sylaby/ podziel na głoski 

róża, żaba, żagiel, żółty wieża, strażak, kożuch, żarówka, żołędzie, rzodkiewka, morze, grzywa, 

wrzosy, burza. 

 

https://www.minstructor.pl/embed/6219060159184896?public=1 – gra logopedyczna z głoską ż 

autorstwa Wioletty Patelczyk- Milewczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=CvyPzzg-NUA – wyrazy do powtarzania z głoską ż 



 

 

 

 

 


