
Logopedia 

Ćwiczenia głosek szumiących sz i cz. 

1. Odgadnij rymy, pomyśl i powiedz słowo, które się rymuje. 

    „Rymy w zagrodzie” 

Wiersz ten można wykorzystać do ćwiczeń słuchowych. Zadaniem dziecka jest odgadywanie 

brakujących rymów ( słowa w nawiasach). 

a. Raz na grzędzie bura kurka 

             nastroszyła swoje...( piórka)* 

b. Inna kurka głośno gdacze 

             Żółta kaczka pięknie…(kwacze).* 

c. Baran po swojemu beczy, 

             koza w kozie z żalem…(meczy).* 

d. Gniady konik w stajni hula, 

             pszczółki lecą wprost do…(ula).* 

e. Traktor w polu głośno huczy, 

              a na łące krówka…( muczy)* 

f. Gdy wróbelki nam ćwierkają, 

              dzieci rymy…( dobierają).* 

2. Posłuchaj wiersza „Na straganie”, spróbuj go powtarzać. 

Wiersz Na straganie 

 

3.     Zabawa usprawniająca język, wargi, policzki: ”Jak języczek został żeglarzem”. 

Rodzic/opiekun czyta tekst opowiadania, pokazuje ruchy języka, warg, opisane w nawiasach 

a dziecko naśladuje te ruchy.   

        Pewnego dnia języczek wybrał się nad jezioro (kląskanie). Zobaczył łódkę, 

otworzył kłódkę ( otwieramy usta), wsunął kluczyk (język na brodę) i już gotowe. 

Wsiadł do łódki (kląskanie). Chwycił prawe, potem lewe wiosło (ruch wahadłowy 

języka do kącików ust). Wiosłował na zmianę prawym i lewym wiosłem (wypychanie 

prawego i lewego policzka). Zmęczył się, wiec chwile odpoczął. Spojrzał w górę ( język 

dotyka górnej wargi), zobaczył długi sznur łabędzi (oblizywanie górnej i dolnej wargi) 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8


Postanowił policzyć ptaki ( liczenie górnych i dolnych zębów). Nieco dalej nadciągały 

ciemne obłoki (oblizywanie podniebienia). Języczek bał się, że dopadnie go deszcz. 

Postanowił wracać Wiosłował prawym i lewym wiosłem( wypychanie lewego i 

prawego policzka), co chwilę ocierając pot z czoła( dotykanie górnych i dolnych 

dziąseł). Dopiero wtedy zauważył przy łódce silnik. Odłożył wiosła ( oblizywanie 

górnej i dolnej wargi) i włączył silnik( brrrr) i szczęśliwie dopłynął do brzegu. 

 

4. Poćwicz tak jak na filmiku 

ćwiczenia logopedyczne w domu 

5. Wykonaj ćwiczenia oddechowe, tak jak na filmiku: 

ćwiczenia oddechowe 

 

6. Pobaw się tak jak na filmiku: 

kreatywne ćwiczenia logopedyczne 

 

7. Powiedz, w nazwie którego obrazka słychać głoskę”sz”? 

 

 
 

8. Wymawiaj głośno i wyraźnie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CstdDmYcEMY
https://www.youtube.com/watch?v=e6vFDAT41pM
https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I


 
 

9. Pokoloruj wyrazy zawierające w swojej nazwie głoskę „SZ”. 

 

10. Nazwij głośno wszystkie obrazki 

 



 
 

11. Otocz kołem wyrazy z głoską „CZ” 

 

 
 

12. Wypowiedz głośno nazwy wyrazów zawierających głoskę „CZ” 

 



 
 

13. Nazwij głośno wszystkie obrazki z głoską „CZ” 

 

14. Powtarzaj tak jak na filmiku: 

roześmiana logopedia- głoska cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCyXm4WpE_w

