
11.05.2020  

Temat: Utrwalanie głoski /ż/. 

Cel główny: utrwalam właściwą artykulację. 

Cele szczegółowe:  

• Usprawniam aparat artykulacyjny. 

• Prawidłowo realizuję głoskę /ż/ w wyrazach, zdaniach. 

• Rozwijam umiejętność autokontroli i autokorekcji słuchowej. 

Przebieg zajęć: 

1. Ćwiczenie usprawniające motorykę artykulacyjną – bajka „Języczek w wesołym 

miasteczku”. 

Osoba dorosła odczytuje tekst, a dziecko wykonuje ćwiczenia buzi. 

 

Gdy rano zabłysło słońce, Języczek ziewnął, przeciągnął i zaczął się gimnastykować. Ubrał się i 

zszedł wolno po schodach (dotykamy czubkiem języka każdego zęba na górze, potem na 

dole). Potem rozejrzał się dokładnie, najpierw w prawo, potem w lewo (poruszamy językiem 

w prawo i w lewo dotykając kącików ust). Następnie wsiadł do samochodu i pojechał do 

wesołego miasteczka. Tam jeździł na kucyku (kląskamy jak konik – czubek języka uderza o 

podniebienie i z klaśnięciem opada; ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie – zaokrąglając 

wargi, następnie rozciągając). Koń szedł wolno, przyspieszał, zwalniał. Parskał (parskamy), 

chrapał (naśladujemy chrapiemy), śmiał się. Po udanej przejażdżce Języczek wrócił do domu i 

udał się do swojego pokoju. Po dniu pełnym wrażeń ułożył pościel w łóżku (głaszczemy 

językiem podniebienie i boki policzków), położył się i mocno zasnął.  

 

2. Posłuchaj zagadek i spróbuj odgadnąć.  

 

• Kiedy w lecie jesteś na szerokiej plaży, usiąść sobie na nim pewnie marzysz. 

• Wszystko sam posprząta, każdy brud omiecie, znajdziesz w jego brzuchu same 

kurze, śmiecie. 

• Z sezamem, solą czy też z makiem, w Krakowie zjadasz go ze smakiem. 

• Wielkie i niebieskie, głębokie i słone, dla tysięcy rybek jest ich własnym 

domem. 

• Bardzo ostre kolce na swych pleckach mają, sadownikom jabłka hyżo 

podkradają. 

• Lubią jeść je dzieci, lubią też wiewiórki, szkoda, że tak twarde są te ich 

mundurki. 

• Krzysztof ma je w skrzynce, w garażu schowane, gdy się coś zepsuje, to są 

wyciągane. 

• Białe i okrągłe, obiad na nich zjadasz, gdy wszystkie umyjesz, w szafce 

poukładasz.  

 



3. Zagraj w grę – „Zbiory wyrazów” – wybierz wyraz, który pasuje do podanych 

wyrazów. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2135182 

 

4. Ćwiczenie artykulacyjne – powtórz wyrażenia i zdania z głoską /ż/. 

żółta filiżanka 

 

żywa żaba rzadki żółw 

brzeg rzeki 

 

burzliwe morze dojrzałe żyto 

duża kałuża 

 

grządka warzyw korzeń wierzby 

kożuch Żanety 

 

olbrzymi grzyb piżama Bożeny 

Żaba wpadła w kałużę. Na korze wierzby nie ma 

grzybów. 

Żaneta marzy o łyżwach. 

Jerzy kupił dużo rzodkiewek. Wiatr uderzył w żagle. Żywiołowa Marzena leży na 

plaży. 

Katarzyna ma żółty talerzyk. Rzeka płynie do morza. Jarzębina ma duże korzenie. 

 
 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2135182

