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Szereg ciszący  
głoski [ś, ź, ć, dź] 



ĆWICZENIA ODDECHOWE 

 Zabawa w „Gotowanie wody”. Dmuchanie przez rurkę do wody,              
aby tworzyły się pęcherzyki powietrza.  

 Zabawa w „Tańczący płomyczek”. Dmuchanie na płomień świecy w 
odległości niepozwalającej zdmuchnąć płomyka, lecz wyginać go pod 
wpływem dmuchania. 

 Dmuchanie na papierowe samochody/ kwiatki zawieszone na nitkach              
o różnej długości ponad głową ćwiczącego. 

 

 



ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE 

Ćwiczenie języka: 

 „koci grzbiet” językiem (przód języka układamy za dolne zęby, środek 
języka unosimy do góry do podniebienia), 

  wymiatanie dolnych zębów,  

  oblizywanie dolnych zębów, 

 otwieranie i zamykanie buzi z językiem  

  umieszczonym za dolnymi zębami. 



JAK WYMAWIAMY GŁOSKI  
[ś, ź, ć, dź] ? 

Wywołanie głoski: 

 Prezentujemy przed lustrem układ narządów artykulacyjnych 
przygotowanych do wybrzmiewania głoski: 

  Układamy język za dolne zęby, 

 Środek języka unosimy do podniebienia, 

 Następnie podczas wydechu wymawiamy [ś]. 

 

 

W TEN SAM SPOSÓB WYMAWIAMY  

POZOSTAŁE GŁOSKI Z SZEREGU [Ź, Ć, DŹ] 

 



 



WYKLEJ GŁOSKĘ [Ś]  PLASTELINĄ 



GŁOSKA [Ś] LOGOTOMY 
Powtarzaj  logotomy przedłużając głoskę [ś] 
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GŁOSKA [Ś] WYRAZY –NAGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy przedłużając głoskę [ś] 

 siano, siarka, siodło, sielanka, 
siemię, sierp, sierpień, sikorka, 
silnik, siła, siodełko, siostra. 



GŁOSKA [Ś] WYRAZY –ŚRÓDGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy przedłużając głoskę [ś] 

 Asia, Basia, Kasia, Marysia, 
Zosia, dziesiątka, gąsior, grysik, 
jesień, mamusia, miesiąc, misie, 

nasiona, osioł, prosiak, rysie, 
sąsiad, tasiemka, wisienka. 



GŁOSKA [Ś] WYRAZY –WYGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy przedłużając głoskę [ś] 

Boguś, Jaś, Michaś, gęś, łoś, ptyś, struś, wieś, tatuś. 



GŁOSKA [Ś] WYRAŻENIA 
Powtarzaj  wyrażenia przedłużając głoskę [ś] 

Jesienne nasiona, 

Uśmiechnięta Basia, 

Osiedlowa huśtawka, 

Osiem śliwek, 

Ślady rysia, 

Siatka maślaków, 

Baśniowa księga, 

Siwa gęś, 

Wyśmienite naleśniki, 

Środek śmigła, 

Nieśmiały Jaś. 

 

 

 



GŁOSKA [Ś]  

Naucz się wierszyka na pamięć  

 



 



WYKLEJ GŁOSKĘ [Ź]  GAZETĄ 



GŁOSKA [Ź] LOGOTOMY 
Powtarzaj  logotomy przedłużając głoskę [ź] 
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GŁOSKA [Ź] WYRAZY –NAGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy przedłużając głoskę [ź] 

Ziarno, ziele, zielony, zima, ziemia, 
ziemniak, zięba, zięć, 

zimowisko, zioła. 



GŁOSKA [Ź] WYRAZY –ŚRÓDGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy przedłużając głoskę [ź] 

Józio, Kazio, Rózia, Zuzia, bazie, 
buzia, gałęzie, guziki, jezioro, 
koziołek, łazienka, poziomka, 

tuzin, więzienie, nizina. 



GŁOSKA [Ź] WYRAZY –WYGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy przedłużając głoskę [ź] 

Gałąź, maź, paź, gryź, wieź 



GŁOSKA [Ź] WYRAŻENIA 
Powtarzaj  wyrazy przedłużając głoskę [ź] 

Zielone gałęzie, 

Zielnik Kazika, 

Wąziutkie jezioro,  

Ziołowe mazidło, 

Ziarno zimorodka, 

Zimna łazienka, 

Groźny koziołek, 

Tuzin poziomek, 

Guziki Józia, 

Późne bazie, 

Mroźna zima. 

 



GŁOSKA [Ź]  

Naucz się wierszyka na pamięć  

 „Guziki” 

 Kazio ma pudełko. 
Pełno w nim guzików. 
Czerwone, zielone, 
Jest ich tam bez liku. 
Po co te guziki? 
Pyta Kazię mama. 
Będę lalkom je przyszywać 
Do ubranek sama. 

 



 



WYKLEJ GŁOSKĘ [Ć]  KOLOROWĄ WSTĄŻKĄ 



GŁOSKA [Ć] LOGOTOMY 
Powtarzaj  logotomy wymawiając krótko głoskę [ć] 
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GŁOSKA [Ć] WYRAZY –NAGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy wymawiając krótko głoskę [ć] 

 Ciało, ciasto, ciągnik, ciekawy,  

 cielak, cień, ciupaga, cięcie,  

 cisza, ciupaga. 



GŁOSKA [Ć] WYRAZY –ŚRÓDGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy wymawiając krótko głoskę [ć] 

 Bocian, bucik, ciocia,  

 drucik, dzieci, kociak,  

 kocioł, kwiecień, maciejka, 
marzyciel, nauczyciel,  

 pociąg, pociecha,  

 wycieczka, życie. 



GŁOSKA [Ć] WYRAZY –WYGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy wymawiając krótko głoskę [ć] 

Dobroć, kmieć, łokieć, nić, 

 paproć, paznokieć,  

sieć, śmieć, wilgoć,   



GŁOSKA [Ć] WYRAŻENIA 
Powtarzaj  wyrażenia wymawiając krótko głoskę [ć] 
Ciekawy bocian, 
Ciepłe kapcie, 
Cierpliwa babcia, 
Cień kwiaciarki, 
Łaciate cielę, 
Ciemne nici, 
Ciupaga narciarki, 
Cichy kącik, 
Berecik Maćka, 
Pięć paproci, 
Pociąg gości, 
Cienka pościel. 
 
 



GŁOSKA [Ć]  

Naucz się wierszyka na pamięć  

 



 



WYKLEJ GŁOSKĘ [DŹ]  BIBUŁĄ 



GŁOSKA [DŹ] LOGOTOMY 
Powtarzaj  logotomy wymawiając krótko głoskę [dź] 
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GŁOSKA [DŹ] WYRAZY –NAGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy wymawiając krótko głoskę [dź] 

 Dziadek, działo, dziczyzna, 
dziecko, dziedziniec, dzielnica, 
dziennik, dziennikarz, dzień, 
dziesiątka, dziewczynka, dzik, 
dziób, dziupla, dziura. 



GŁOSKA [DŹ] WYRAZY –ŚRÓDGŁOS 
Powtarzaj  wyrazy wymawiając krótko głoskę [dź] 

Budzik, godzina, przedział, 

grudzień, łodzie, nadzieja,  

niedziela, odpowiedzi, 

rodzice, śledzie, 

tydzień, złodziej  

 



GŁOSKA [DŹ] WYRAŻENIA 
Powtarzaj  wyrażenia wymawiając krótko głoskę [dź] 

 

 dzień dziadka, dziurawe łodzie, podzielona działka, urodziny 
Madzi, budzik Tadzia, dzikie dziobaki, miedziane gwoździe, rodzina 
dzików, dziób dzięcioła, dziesiąta godzina, dziewięć goździków. 



GŁOSKA [DŹ]  

Naucz się wierszyka na pamięć  
 „Urodziny Władzia” 

 O piątej godzinie w niedzielę, 
Władzio ma urodziny. 
Będzie tu ludzi wiele, 
dzieci i trochę rodziny. 
Dziadzio i babcia Jadzia 
kupię Władziowi łabędzie. 
Mama i tata- budzik, 
co budzić go rano będzie. 
Madzia mu kupi młotek 
i komplet gwoździ miedzianych. 
Edzio - dzielnego niedźwiedzia, 
a Władzio dziewięć bananów. 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
 


