
Zestaw ćwiczeń dla dzieci z gr. V, VI -  praca nad głoską sz 

1. ĆWICZENIA APARATU ARTYKULACYJNEGO: 

 Język podnosimy za górne zęby i opuszczamy 

 Liczymy językiem górne zęby 

 Usta szeroko otwarte- język na podniebieniu rysuje kropki jak muchomorka/biedronki 

 Malowanie sufitu- język porusza się za górnymi zębami jak pędzel 

 Kląskamy 

 Wysyłamy całusy 

 Ruch naprzemienny- usta układamy w dzióbek a następnie się uśmiechamy 

 Parskamy 

 Naprzemienne wypowiadanie samogłosek „U” oraz „I” 

 Podnosimy język za górne zęby i staramy się go tam utrzymać jak najdłużej 

 

2. WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ARTYKULACJI GŁOSKI „SZ” 

 Język u góry na wałku dziąsłowym, tuż za zębami 

 Usta ułożone w dzióbek 

 Zęby złączone 

Spróbujmy teraz szumieć tak jak szumi wiatr- sz……sz……sz….. 

3. SYLABY: 

W takiej pozycji języka, zębów i warg powtórzmy sylaby: 

sza, szo, sze, szu, szy 

asz, osz,esz,usz, ysz 

asza, oszo,esze, uszu, yszy 

4. WYRAZY: 

a) Nagłos (początek wyrazu):  

szal, szum, szynka, szampon, szarlotka, szympans, Szymon, szkoła, szatnia, szuflada, 

szachy, szabla, szpak, szpilka, szkodnik, szalik, szafa, Szczepan.  

 



b) Wygłos (koniec wyrazu):  

mysz, kosz, afisz, Mateusz, Łukasz, finisz, Tomasz, plusz, kalosz, Bartosz, Tadeusz, 

Miłosz, Bogusz.  

c) Sródgłos ( środek wyrazu)  

myszka, koszyk, poduszka, koszulka, puszka, kasza, daszek, maszyna, muszle, kieszeń, 

kasztany, kalosze, Natasza, Agnieszka, Zbyszek, Mieszko.  

 

5. ZESTAWIENIA DWUWYRAZOWE ORAZ ZDANIA: 

szara myszka, koszyk gruszek, puszka groszku, myszka Szymona, kalosze Mateusza, szare 

kalosze, szary szalik, szmatka Tomasza, kasza i gulasz, pluszowa myszka, koszula Mateusza, 

daszek Szymona, pyszna szarlotka, kosztowny naszyjnik, blaszana szabla, mysz- szkodnik, 

kapelusz Bogusza, naszyjnik Agnieszki.  

Szara myszka w szafie mieszka.  

Tomasz gra w szachy. 

Mateusz pisze wiersze. 

Tomasz ma szare kalosze. 

Mama upiekła dla Szymka pyszną szarlotkę.  

Mateusz przyniósł koszyk gruszek. 

W szatni stoją szare kalosze. 

W szafie wiszą trzy koszule. 

Agnieszka pisze na maszynie. 

Bartosz lubi kaszę i gulasz.  

Natasza znalazła muszlę.  

Zabawy: 

1. Takie same sylaby 

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

powtórz sylaby po dorosłym 

 



SZA ASZ SZU OSZO SZE 

YSZ SZE USZU ESZ ESZE 

ASZA ASZ OSZ USZU YSZ 

USZ ESZ ESZE YSZY OSZO 

SZY SZU SZO YSZY SZA 

USZ SZY OSZ ASZA SZO 

 

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

których słyszysz głoskę „sz”: 

a) Na początku wyrazu 

b) W środku wyrazu 

c) Na końcu wyrazu 

3. Posłuchaj zagadek- narysuj ich rozwiązanie: 

 Takie drzwi, jak do mieszkania, Lecz mieszkają w niej ubrania.  (szafa)  

 Długi, wełniany, Na szyję zakładany.  (szalik)  

 Dopóki w stole siedzi ukryta, Czy w niej porządek – rzadko kto  pyta. Gdy ją 

wysuniesz, choć do połowy, Widać: bałagan, czy ład wzorowy.  (szuflada) 

 Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, A na wielkim balu gubi pantofelek?  

(kopciuszek)  

 Gdy idę do sadu, pusty w ręku niosę. gdy do domu wracam, niosę w nim owoce.  

(koszyk)  

 Morze wyrzuca złote kamyki. Zrobię z nich broszki i naszyjniki.  (bursztyny)  

 Gdy mama gotuje, To często na brzuszek Zakłada kolorowy ..................  (fartuszek) 

 Jakie obuwie Do tego służy, Żebyś mógł nie zmoczyć nóg  W kałuży?   (kalosze) 

 Ma długi ogonek,  oczka jak paciorki gdy zobaczy kota, ucieka do norki.  (myszka) 

 To jest zagadka niezwykle prosta: Jakie warzywo  jest marchewki siostrą?  

(pietruszka)  

 Gdy gwiazdy nocą  Rozświetlą ciszę, Pod głową leży  W poszewce świeżej.  

(poduszka)  

 Bardzo prosi wszystkie dzieci, by do niego wrzucać śmieci!  (kosz) 

 Z wielką torbą chodzi co dzień, Przy pogodzie, niepogodzie.  Czekaj go, gdy listu 

chcesz. Kto to jest, czy już wiesz?  (listonosz) 

 



4. Posłuchaj i powiedz 

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

a) Jeśli jest na początku wyrazu- klaśnij 

b) Jeśli jest w środku wyrazu- zrób przysiad 

c) Jeśli jest na końcu wyrazu- podnieś rękę do góry 

Dorosły odczytuje wyrazy: 

szafa, daszek, kaszel, kalosz, ,szalik, szabla, naszyjnik, tusz, afisz, liszka, dorsz, gruszka, 

klosz, kalosz, maszyna, mysz, szopa, ptaszek, koszula, kapelusz 

5. Podziel na sylaby/ podziel na głoski 

Wyżej wymienione wyrazy podziel na sylaby, policz ile ich jest. Jeśli już potrafisz- podziel na 

głoski.  

 

Przydatne linki- nagrania z serwisu youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=z9DFka-vvpA   bajka logopedyczna  

https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo   - wyrazy do powtarzania 

https://www.youtube.com/watch?v=j7uD-vnth0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=orgSJ0r0S9o 

 


