
Propozycja ćwiczeń logopedycznych dla dzieci, które prawidłowo 
wymawiają  i już  utrwalają głoskę SZ 

 
 
1. Posłuchaj opowiadania „Łukasz sprząta pokój”  i przygotuj buzię do wymawiania trudnej 
głoski sz. Poćwicz z rodzicem przed lustrem swój język.  Czas na rozgrzewkę. Gotowi- 
strat!!!!  

 
„Łukasz sprząta pokój” 

 
Łukasz miał duży bałagan w swoim pokoju. Postanowił zrobić w nim porządek. Zaczął od 
zdejmowania pajęczyn z sufitu i rogów pomieszczenia (dotykanie i ruchy wymiatające 
szerokim językiem po górnym podniebieniu). Postanowił również umyć szyby w oknie 
(przesuwanie czubkiem języka po wewnętrznej powierzchni górnych zębów przy szeroko 
otwartych ustach). Czasem pomagał sobie , chuchając na szybę (wymawianie sylaby „hu”             
z wyraźnie zaokrąglonymi wargami). W końcu, gdy była już czysta, uśmiechnął się                        
z zadowolenia (rozciąganie warg).  Ochoczo zabrał się za układanie rzeczy na półkach                 
(dotykanie czubkiem języka kolejno wszystkich górnych zębów przy szeroko otwartych 
ustach). Na koniec starannie zamiótł podłogę (przesuwanie czubkiem języka po dolnym 
wałku dziąsłowym). Łukasz oceniając efekty swojej pracy, aż cmoknął z radości (cmokanie 
zaokrąglonymi wargami). 
 
 
2. Zabawa oddechowa – „Tańcząca świeca”  
 
Dziecko siedzi przed płonącą świecą w bezpiecznej odległości. Rodzic przypomina                       
o prawidłowym torze oddechowym (wdech nosem a wydech ustami) i prosi o zdmuchnięcie 
płomienia świecy silnym strumieniem wydychanego powietrza. W kolejnej próbie poleca 
dziecku zmienić sposób wydychania powietrza. Wydech powinien być delikatny i długi, tak 
aby płomień świecy „tańczył” podczas dmuchania, a nie gasł. 
 
 
3. Teraz przechodzimy do powtórzenia sylab. Powtarzaj starannie sylaby. Wybrane z nich 
śpiewaj na dowolną melodię. Pamiętaj o „szumiącej buzi” – znajdziesz ją w swoim zeszycie 
terapii. 
 
SZU SZO SZA SZE SZY 
USZU OSZO ASZA ESZE YSZY 
USZ OSZ ASZ ESZ YSZ. 
Możesz pobawić się też tak:  
https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/szumiaca-rybka-utrwalanie-sz-w-sylabach/ 
 
 
4. Teraz powtarzaj starannie podane wyrażenia:  
 
 
KASZA MANNA     NOWE KALOSZE    WIKLINOWY KOSZYK    KOSZULA TATY 
GOTOWANY GROSZEK    PEŁNA KIESZEŃ   MAŁY DASZEK  BRUDNY KIELISZEK   
DREWNIANY WIESZAK  TANI  PROSZEK   ŁADNA KOSZULA 
 



5. Rozwiąż zagadki. Powtórz starannie odgadnięte hasła.  
 
Uwolni nas od niego kilka łyżek syropu leczniczego.        (kaszel) 
 
Te sukieneczki osłaniają i zdobią w lampach żaróweczki.  (klosze) 
 
Wieszamy na nim ubrania, by uniknąć prasowania.  (wieszak) 
 
To taki schowek w naszej odzieży, w którym chusteczka leży.  (kieszeń) 
 
Z wikliny wyplatany do różnych zadań używany.  (koszyk) 
 
Dwa gumowe buty duże – to sposób na kałuże. (kalosze) 
 
 
6. Wraz z rodzicem przeczytaj zdania. 
 
POD SZAFĄ SIEDZI MYSZA. 
 
SZYMON MA KALOSZE I KAPELUSZ. 
 
MAMA SZYJE KOSZULĘ NA MASZYNIE. 
 
NA PODDASZU MIESZKA SZPAK. 
 
LESZEK DOSTAŁ WYSZYWANĄ PODUSZKĘ. 
 
W KOSZYKU TOMASZEK TRZYMA SZYSZKI. 
 
NA WIESZAKU WISI FARTUSZEK W GROSZKI. 
 
SZUFLADA JEST PEŁNA SZYKOWNYCH SZALIKÓW. 
 
 
7. Polecane strony internetowe, z których można bezpłatnie pobrać i wydrukować  różne 
materiały do utrwalania głoski sz. 
 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/logopedyczne-kolko-i-krzyzyk-
gloska-sz/ 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/gra-planszowa-z-gloska-sz/ 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/laczenie-cech-gloska-sz-w-
zdaniach/ 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/zdania-z-gloska-sz-karta-pracy 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/zdania-z-obrazkami-gloska-sz-w-
naglosie/ 
https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/agnieszka-i-szymek-jada-na-wakacje-z-gloska-
sz/ 
https://www.logopediapraktyczna.pl/ubieranki-logopedyczne-do-utrwalania-glosek-s-z-oraz-
sz-z-cz/ 



https://www.logopediapraktyczna.pl/waz-gra-logopedyczna-do-utrwalania-prawidlowej-
wymowy-gloski-sz/ 
 
http://logomama.pl/karta-pracy-utrwalanie-gloski-sz-w-sylabach-wyrazach-frazach-i-
zdaniach/ 
 
 
8. Posłuchaj wierszyka. Klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz głoskę sz.  Powtórz cały tekst za 
dorosłym.  
 

Myszka Agnieszka, 
co w norce mieszka, 

szukała w szafie szarego orzeszka. 
W szufladzie go nie ma, 

w koszyku też .  
Gdzież on się schował? 

Może ty wiesz? 
 
 
 
Miłej zabawy! 
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