
22.06.2020 

 

Temat: Utrwalanie głosek szeregu syczącego w słowach.  

Cele: 

• Przypomnę zasady poprawnej artykulacji głosek /s,z,c,dz/; 

• Usprawnię funkcję narządów mowy – czynności oddychania, motoryki artykulatorów; 

• Rozwinę kompetencje fonologiczne. 

Przebieg: 

1. Omówienie zasad właściwej wymowy głosek syczących 

 

Do grupy głosek syczących należą głoski /s/, /z/, /c/, /dz/. 

głoska /s/ - wymawiana długo i bezdźwięcznie. 

głoska /z/ - wymawiana długo i dźwięcznie. 

głoska /c/ - wymawiana krótko ze zwarciem przedniej części języka z górnymi 

siekaczami. 

głoska /dz/ - wymawiana krótko ze zwarciem przedniej części języka z górnymi 

siekaczami. 

 

Podczas wymowy głosek szeregu syczącego należy rozchylić i lekko rozsunąć usta,  

jak do uśmiechu. 

 

 



2. Ćwiczenie artykulacyjne – „Sylaby” 

 

Powtarzaj starannie sylaby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia artykulatorów – „Zdrowy język” 

Dorosły czyta tekst, a dziecko włącza się w odpowiednich momentach, wykonując 

ćwiczenia buzi i języka przed lustrem. 

Język postanowił zadbać o swoją kondycję fizyczną i zaczął poranną gimnastykę. Prężył 

się ( unoszenie grzbietu języka do podniebienia górnego z jednoczesnym 

utrzymaniem czubka języka na dolnym wałku dziąsłowym), prostował ( język płasko 

ułożony za dolnymi zębami) i zwijał (tworzenie rurki z lekko wysuniętego języka). 

Raz napinał rozciągnięte mięśnie, to znów je rozluźniał. Podskakiwał rytmicznie 

(rytmiczne poruszanie czubkiem języka pomiędzy górnym i dolnym wałkiem 

dziąsłowym przy otwartych ustach) i wykonywał skłony w bok (kierowanie czubka 

języka do kącików rozciągniętych ust). Pomimo zmęczenia był zadowolony z siebie 

(rozciąganie ust w uśmiechu). Postanowił wykonywać ćwiczenia codziennie.  

SA SO SE SY SU 

ZE ZY ZA ZO ZU 

CA CO CE CY CU 

DZE DZY DZA DZO DZU 

AS OS ES YS US 

EZE YZY AZA OZO UZU 

AC OC EC YC UC 

EDZE YDZY ADZA ODZO UDZU 

 



4. Ćwiczenia artykulatorów – „Nazywanie obrazków”. 

Dorosły prezentuje dziecku obrazki i podaje ich nazwy. Przy każdym obrazku prosi 

o powtórzenie.  

zamek, zabawki, koza, wazon, cebula, cymbałki, koc, kotwica, palec, dzwonek, 

dzbanek, pędzel 

 

 

 



5. Rozwijanie percepcji słuchowej – „Szyfrówka”. 

Dziecko otrzymuje kartkę z łamigłówką. Zadanie polega na przestawieniu sylab 

w diagramach tak, by utworzyć nazwy obrazków. Dziecko samodzielnie odczytuje hasła, 

a następnie łączy obrazek z podpisem. 

zegarek, owoce, abecadło, latawiec, ogrodzenie, kukurydza 

 


