
1. LOGOPEDYCZNA ROZGRZEWKA (ćwiczenia artykulacyjne)- wybieramy 

kilka ćwiczeń z podanej listy: 

 Język hop do góry : otwieramy szeroko buzię i unosimy czubek języka do górnych 

ząbków– przytrzymujemy go tam  3 sekundy  bez ruchu – staramy się aby buzia była 

otwarta, aby język nie leżał na dolnej wardze w trakcie tego ćwiczenia; 

 Mycie zebów– otwieramy szeroko buzię. Czubek języka unosimy do górnych  

jedynek i udajemy że je myjemy; 

 Pędzel – otwieramy szeroko buzię, czubek języka unosimy do podniebienia i udajemy 

że malujemy sufit – ruszamy językiem po podniebieniu w różne strony 

 Kląskamy jak konik; 

 Liczenie ząbków – otwieramy szeroko buzię i liczymy językiem wszystkie ząbki u 

góry 

 Biedronka – otwieramy szeroko buzie i czubkiem języka stawiamy na podniebieniu 

(w różnych miejscach)  kropki – jakbyśmy malowali biedronkę; 

 Piłka – buzia szeroko otwarta, język leży na dnie jamy ustnej i udaje piłkę, która 

podskoczy do magicznego miejsca kiedy podniesiemy ręce  do góry, a kiedy ręce 

opadną na dół to i piłka opadnie. 

 Szerokie otwieranie i zamykanie ust 

 Wysuwanie warg do przodu, robienie dzióbka (jak przy samogłosce u), 

 Rozciąganie warg (jak przy samogłosce e), 

 Układanie dolnej wargi na górną i górną na dolną 

 Parskanie wargami- „zmęczony konik” 

 Wciąganie ust do środka- „chudzielec” 

 Cmokanie, wysyłanie całusków, 

 Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.  

 Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo. 

 Wysuwanie warg w przód, następnie krążenie wysuniętymi wargami 

 Wymawianie dokładne samogłosek: i-u, a następnie a, e, u, i, o, y, (zachowywać tę 

kolejność), 

 Wymawianie samogłosek z przesadną artykulacją warg w kolejności: a-i-o-e-u-y;  

Picie przez słomkę; należy pamiętać by słomka była włożona do buzi centralnie, by 

leżała na środku warg, a nie z boku 

 



1. PRZYPOMNIJMY WARUNKI POPRAWNEJ ARTYKULACJI GŁOSKI 

„S” 

 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 syczymy tak jak wąż ( PAMIETAMY, ŻEBY JĘZYK 

NIE WCHODZIŁ MIĘDZY ZĘBY) 

s……..s……..s…… 

2. SYLABY: 

W takiej pozycji języka, zębów i warg powtórzmy sylaby: 

sa, so, se, su, sy 

as, os,es,us, ys 

asa, oso,ese, usu, ysy 

 

3. WYRAZY: 

a) Nagłos (początek wyrazu): sala, samochód, samolot, spodnie, spódnica, sok, sandały, 

sanki, sad, sałata, seler, sekunda, sól, sen, syn, sypialnia, Sebastian, Sabina, Sandra 

b) Wygłos (koniec wyrazu): nos, kos, las, pas, los, adres, tygrys, ananas, bas, kaktus, 

Borys 

c) Sródgłos ( środek wyrazu) kasa, kask, maska, klasa, masa, boso, wesele, miska, pisak, 

masło, kosa, piasek, rosa, Justyna, Aleksandra, Ksawery, pasek, kapusta 

4. ZESTAWIENIA DWUWYRAZOWE ORAZ ZDANIA: 

niebieska spódnica, jasna sala, spodnie Borysa, sklepowa kasa, sanki Sabiny, syn 

Justyny, wiosenny sad, masa solna, nadmorski piasek, sylwestrowa maska, smutny 

sen, pasek Ksawerego.  

 

W sklepie kupiłam sałatę, kapustę, selera i masło. 

Nie lubię ananasów i soku pomarańczowego. 

W samochodzie zawsze zapinam pasy. 

Pasek Ksawerego jest niebieski a spodnie zielone. 

W sklepie nie działała kasa. 



W przedszkolu używamy masy solnej.  

Borys i Justyna zrobili maski sylwestrowe. 

Lubię chodzić boso po piasku.  

Zabawy: 

1. Takie same sylaby 

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

powtórz sylaby po dorosłym 

SA AS SU OSO SE 

YS SE USU ES ESE 

ASA AS OS USU YSZ 

US ES        ESE YSY OSO 

SY SU SO YSY SA 

US SY OS ASA SO 

 

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

których słyszysz głoskę „s”: 

 

3. Podziel wyrazy z głoską s na sylaby: 

sala, samochód, samolot, spodnie, spódnica, sok, sandały, sanki, sad, sałata, seler, 

sekunda, sól, sen, syn, sypialnia, Sebastian, Sabina, Sandra, nos, kos, las, pas, los, 

adres, tygrys, ananas, bas, kaktus, Borys, kasa, kask, maska, klasa, masa, boso, wesele, 

miska, pisak, masło, kosa, piasek, rosa, Justyna, Aleksandra, Ksawery 

Policz ile jest sylab w każdym wyrazie.  

4. Posłuchaj zagadek- narysuj ich rozwiązanie: 

Nie las, nie park, chociaż się zieleni. 

Jabłka, gruszki, śliwki znajdziesz tam w jesieni. ( sad) 

 Kierownicę ma i cztery koła, gdy jest głodny, to woła, 

Że benzynę wypić musi, bo inaczej się nie ruszy. ( samochód) 

Nie jest ptakiem, a ma skrzydła. 

Możesz się nim w podróż wybrać. ( samolot) 



Choć nie mają kół, same pędzą w dół, 

Ale musisz mieć  sznurek, by je wciągnąć na górę.  ( sanki) 

Są w wysokich domach, choć to nie drabina, 

Gdy chcesz wejść na piętro, to się po nich wspinasz. ( schody) 

. Choć dziurek w nim sporo, łatać ich nie trzeba. 

Zjem go z apetytem razem z kromką chleba. ( ser) 

Trąbę z sobą nosi, a nie jest trębaczem. 

Gdy pójdę do zoo, to go tam zobaczę.( słoń) 

We mnie, w tobie, w każdym z nas  

puka równo – raz po raz. ( serce) 

5. Posłuchaj i powiedz 

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

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

b) Jeśli nie- powiedz- nie ma  

Dorosły odczytuje wyrazy: 

smok, kasa, masło, ryba, piasek, oko, nos, ucho, pasek, kino, okno, schody, serce, ser, 

telewizor, słoń, dom, sanki.  

 

Ciekawe linki z serwisu youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl3s68vgCG8 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ3uXxuSW9I 


