
 

Zabawy logopedyczne z głoską „s” 

Ćwiczenia na głoski z szeregu   syczącego (s, z, c, dz) 

1. Ćwiczenia usprawniające język do wymowy głosek (s, z, c, dz): - 

wymiatanie dolnych zębów; - oblizywanie dolnych zębów; - otwieranie i 

zamykanie buzi z językiem umieszczonym za dolnymi zębami; 

2. Szereg syczący w sylabach: 

Głoska „s” 

• w sylabach sa, so, se, su, sy a-sa, o-so, e-se, u-su, y-sy as, os, es, us, ys 

sas, sos, ses, sus, sys sasa,  soso, sese, susu, sysy 

• w wyrazach: sanki, sandały, sałata, sad, sąd, seler, sekunda, syrena, 

sok, serek, sól, sen, sukienka, sobota, sopel, syn, syndyk, sypialnia, itp.; 

klasa, masa, osa, kasa, łysy, boso, wesele, miska, pisak, fasada, masło, 

kosa, piasek, rosa, itp.; 

nos, kos, las, pas, lis, los, bas, kłos, głos, pies, gaz, głaz, długopis, adres, 

tygrys, ananas, arbuz, kaktus, itp.; 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c

4%85+s+film&qpvt=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c4%85+s+film&FORM=

VDRE 

 

 Zabawy w różnicowaniu głosek s-sz 

 

1. Różnicowanie głosek ,,s’’ i ,,sz’’ w wyrazach dźwiękonaśladowczych, 

sylabach. 

Logopeda daje polecenia, a dziecko wykonuje je przed lustrem: 

- Powiedz jak syczy wąż : sss........... 

- Kiedy wieje wiatr, to słyszymy szszsz.............. 

- Jaki dźwięk słychać, gdy powietrze schodzi z piłki sss........... 

- Słyszałeś(aś) jak szumi morze? Powtórz ten dźwięk: szszsz........ 

 

Posłuchaj wiersza :”Sójka” i powtarzaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi_9vRuS9g0 

 

2. Powtarzamy starannie sylaby: 

https://www.bing.com/videos/search?q=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c4%85+s+film&qpvt=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c4%85+s+film&FORM=VDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c4%85+s+film&qpvt=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c4%85+s+film&FORM=VDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c4%85+s+film&qpvt=cwiczenia+z+g%c5%82osk%c4%85+s+film&FORM=VDRE
https://www.youtube.com/watch?v=Yi_9vRuS9g0


sa - sza asa - asza as - asz 

so - szo oso - oszo oso -oszo  

se - sze ese - esze ese -esze  

su - szu usu - uszu usu -uszu  

sy - szy ysy - yszy ysy -yszy 

 

3. Różnicowanie głosek ,,s i sz'' w tekście. 

 

Szumi wiatr, szumi wciąż : szszsz... 

A tu głośno syczy wąż: 

-Sss... 

Wiatr piosenkę nową szumi: szszsz.... 

Lecz syk węża szum ten tłumi: 

-Sss... 

zdenerwował się więc wąż: 

-czy mam szumu słuchać wciąż? 

Przecież pięknie syczę sam (sama), 

Teraz ja tu koncert dam! : 

Sss... 

Węża syk i wiatru szum 

Naśladuje dzieci tłum: 

https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-UWCOg 

 

 

4. Nazywanie przedmiotów pokazanych na obrazkach 

zawierających głoski ,,sz’’ i ,,s” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów. 

https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-UWCOg


 
 

 
5. Dorosły daje dziecku polecenie: 

- Pobawmy się w echo. Ja czytam, a Ty jak echo, powtarzaj za mną: 

Sławny piłkarz 

Sztywny pasek 

Słodka szarlotka 

Smakowita szynka 

Satynowe szorty 

- Jeszcze raz zabawimy się w echo. Tym razem będziesz powtarzać zdania: 

Szara myszka zjadła serek. 



Szymon szuka spinek do koszuli. 

Sabina słucha marsza weselnego. 

Justyna szyje spodnie na maszynie. 

Natasza dostała srebrną broszkę. 

 

6.Nazywanie obrazków zawierających w swoich nazwach głosek s oraz sz 

 

       
https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/roznicujemy-gloski-

szumiace-i-syczace/ 

 

7. Obejrzyj filmik i baw się razem. 

https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo 

 

8. Obejrzyj filmik i powtarzaj tak samo 

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

 

9. Baw się słowami razem z nami. 

https://www.youtube.com/watch?v=2MFFXt6Bdxo 

 

10. Różnicowanie głosek sz, ż, cz, dż 

https://www.youtube.com/watch?v=IWNdZ5e_N7A 
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