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KONSPEKT   

Utrwalanie głoski [š] i przygotowanie do wywołania głoski [r] 

Część I (wstępna) 

Przywitanie się z pacjentem 

Sprawdzenie ćwiczeń zadanych do domu – logopeda wykonuje z dzieckiem ćwiczenia, 

 o których wykonanie w domu prosił pacjenta podczas ostatniej wizyty.  

Ćwiczenia oddechowe: 

 Dmuchanie na chorągiewki, 

 Zabawa w „Mecz piłkarski” przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej  

do osoby siedzącej na przeciwko. 

Ćwiczenie języka: 

 Oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy 

zamkniętych, a następnie otwartych ustach – naśladowanie mycia zębów 

językiem, 

 Odklejanie językiem opłatka z podniebienia, 

 Energiczne, wielokrotne wybrzmiewanie: 

 te, te, te, 

 ty, ty, ty, 

 de, de, de, 

 dy, dy, dy. 

Ćwiczenie warg: 

 Gra na trąbce z szerokim ustnikiem, 

 Naśladowanie odgłosów z otoczenia: 

 samopoczucia w czasie zimna – brr, brr, 

 ruszającego motocykla – brum, brum, 

 parskania konia – prr, prr. 

 



 

Część II (centralna) 

 Zabawa w „Rzuty szumiącą kostką”. 

Dziecko rzuca kostką i nazywa obrazek, który wypadnie. Następnie kostką rzuca 

logopeda i chłopiec wspólnie informuje o tym, jaki przedmiot wypadł. W miarę 

upływu zabawy rzuca się dwiema kostkami. Wówczas osoba rzucająca podaje nazwę 

dwóch przedmiotów, które wypadły. Następnie dołącza się trzecią  

i czwartą kostkę (załącznik 1), 

 Lustrzane rysunki (załącznik 2), 

 Budowanie wieży z kostek.  

Dziecko buduje wieżę z czterech kostek. Następnie podaje nazwy wszystkich 

przedmiotów, które znajdują się na poszczególnej ścianie, np. Z przodu jest ptaszek, 

kosz, szminka i szampon (załącznik 3). 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Część III (końcowa) 

Zadanie zadania domowego: 

Dziecko ma za zadanie nauczyć się wierszyka: 

Wyleciały szyby z okien, 

Szklarz popatrzył jednym okiem, 

Nowe szyby wstawił szybko, 

Możesz usiąść znów za szybką. 

Źródło: Szumiące wierszyki : materiał językowy do utrwalania wymowy głosek szumiących, 

zebrały i oprac. I. Michalak-Widera, K. Węsierska, Katowice 2001. 

Rozmowa z rodzicem na temat postępów dziecka i wyjaśnienie zadanych ćwiczeń. 

Pożegnanie się z pacjentem i rodzicem 

 



ANEKS 

Załącznik 1 

„Rzuty szumiącą kostką” 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



Załącznik 2 

„Lustrzane rysunki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

„Budowanie wieży z kostek” 

Do zabawy wykorzystujemy kostki z załącznika 1. 

 

 


