
Witam serdecznie w kolejnym tygodniu naszych ćwiczeń.  

Bardzo proszę wszystkie dzieci, aby wróciły do ćwiczeń buzi i języka z pierwszego tygodnia 

naszych zdalnych zajęć  Najmłodszym przypominam o wierszyku na rozgrzewkę   

Chętnym polecam „Rysowane wierszyki” na kanale YouTube szczególnie te z samolotem 

czy myszką, ponieważ pojawiają się tam ćwiczone przez nas głoski.  

 

Dla dzieci starszych 

Dzieci, które ćwiczą wymowę głosek szumiących (SZ, Ż/RZ, CZ, DŻ) i syczących (S,Z,C, 

DZ) proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń: 

1. Powtórz głośno sylaby 

SA – SZA, SO- SZ, SU – SZU, SE – SZE, SY – SZY 

2. Wskaż wyraz, który zaczyna się na głoskę „s” (najlepiej, żeby rodzic czytał wyrazy, a 

dziecko różnicowało słuchowo) 

 

szalik, ser, szatnia, szkoła 

sztuka, sznur, serce, szelki 

szyszka, szyja, szabla, słońce 

studnia, szyk, szop, szary 

3. Dziecko podaje wyraz na wskazaną sylabę (szukamy własnych przykładów) 

 

sa- (np. sarna), so - (sopel), su – (sufit), se- (ser), sy- (sylaba) 

sza- (szatnia), szo- (szop), szu- (szum), sze- (szept), szy- (szyja) 

 

4. Powtórz głośno zachowaj poprawną wymowę: 

srebrna szyszka, szary samochód, szalone serce, szkolna stołówka 

5. Karty pracy 1 i 2. (źródło: czasopismo Forum logopedy) 

6. Kart nie musisz drukować są one pomocą dla Ciebie do utrwalania ładnej wymowy. 

 



 

 

Dla osób, które pracują nad wymową głoski „r” proponuję ćwiczenia: 

 

1. Powtórz głośno sylaby 

TRALA, TROLO, TRULU, TRELE, TRYLY 

 

2. Wskaż wyrazy, które zaczynają się na głoskę „R” (najlepiej, żeby rodzic czytał 

wyrazy, a dziecko różnicowało słuchowo) 

 

ryk, lupa, lody, rym, las, lek, lodówka, ryś, lalka, roślina, rurka, len 

 

3. Dziecko podaje wyraz na wskazaną sylabę (szukamy własnych przykładów) 

 

tra- (np. trawa), tro - (trop), tru - (trud), tre- (trening), try- (trybuna) 

 

4. Powtórz głośno zachowaj poprawną wymowę: 

 

różowa lampa, ryczący lew, lecąca rakieta, roztopione lody 

 

5. Spróbuj powtórzyć wierszyk (źródło: książka „Akrobatyka języka”). 

Oczywiście w ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych chętne osoby mogą wykonać 

logopedyczną pisankę według własnego pomysłu. Z przyjemnością obejrzę Wasze prace, 

można je wysyłać na mój adres mailowy, który podałam we wcześniejszym wpisie. 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i spokojnych Świąt Wielkanocnych.  


