
 Te ćwiczenia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci 5 – letnich. Oto ten zestaw ćwiczeń: 

 

ZESTAW ĆWICZEŃ NA GŁOSKĘ: SZ 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny: 

(Ćwiczenia te mają na celu usprawnienie języka, warg i podniebienia). 

„Przygoda Pandy” 

 Wyobraź sobie, że jesteś dżdżownicą Pandą, która w piękny, słoneczny dzień 

wybiera się na długi spacer. Najpierw podziwia błękitne niebo (przesuwanie czubka języka 

od wałka dziąsłowego do podniebienia miękkiego), potem piękne góry (przesuwanie czubka 

języka po wewnętrznej stronie policzków). Teraz liczy drzewa (liczenie językiem górnych i 

dolnych zębów), a następnie patrzy na konika pasącego się na łące (kląskanie). Wyciągnij 

się na zielonej trawie (wysuwanie języka na brodę). Teraz wspinaj się po górach (wyciąganie 

języka w kierunku nosa).  Jesteś już na górze. Rozejrzyj się dookoła (wysuwanie języka w 

kierunku lewego i prawego ucha) i tu spotykasz pięknego kotka, który na śniadanie wypił 

mleko (przy szeroko otwartych wargach oblizuje usta). Kotek przywitał się z Pandą 

(przesyłanie całusków) i zaprosił ją do swojego domku.   

2. Ćwiczenia oddechowe  

(Mają na celu prawidłowy sposób oddychania oraz wydłużanie fazy wydechowej ) 

• wdech przez nos, wydech ustami, 

• unoszenie rąk w górę podczas wdechu, spokojne   opuszczanie rąk przy wydechu, 

• wykonywanie wdechu i zdmuchiwanie świeczki (powoli, szybko) na wydechu, 

• wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę, 

• zdmuchiwanie płomyka świecy przy zwiększanej stopniowo odległości, 

• nadmuchiwanie balonów, 

 

3. Utrwalanie głoski: sz 

Przypominam, że przy wymowie głosek „sz” język dotyka na „zaczarowane miejsce” (język 

za górne zęby), ząbki zbliżone i robimy kółeczko z ust 

✓ Sza, szo, sze, szu, szy; asz, esz, usz, ysz, osz; asza, oszo, esze, uszu, uszy, 

✓ szaszo, szasze, szaszu, szaszy, szasza, 



✓ szafa, szalik, szkoła, szkło, szyba, szynka, szpak, szydełko, szum, szalupa, szakal, 

szyja, szejk, szakal, szatyn, szop, kosz, listonosz, kapelusz, 

✓ kasza, kaszel, maszyna, nosze, kosze, kalosze, koszyk, koszula, kieszeń, wieszak, 

puszek, groszek,  

✓ szkolna szatnia, pluszowy kapelusz, puszka groszku, wyszywana poduszka, 

bursztynowa broszka, wasza szkoła 

✓ W szkole jest szatnia.   

W szufladzie są szachy. 

Nasza pani pisze na maszynie. 

W szatni stoją wieszaki. 

Na wieszaku wisi szalik. 

Mama szyje koszulę. 

Szymek ma szarą koszulę. 

Wszystkie przedszkolaki noszą fartuszki. 

 

 

ZESTAW ĆWICZEŃ NA GŁOSKĘ R 

(Przypominam, że przy wymowie głoski R czubek języka uderza o wałek dziąsłowy za 

górnymi zębami) 

 

1. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (opowiadanie pt: „Indianie”): 

 

„ Indianie” 

„Wyobraź sobie, że Twoja buzia to wioska, w której mieszkają Indianie i wybierają się na 

polowanie. Żegnają się ze swoimi dziećmi i żonami (robimy kółeczko z ust i przesyłamy 

całuski). Wsiadają na swoje konie i jadą (naśladujemy językiem tętent koński, zmieniając 

brzmienie przez inny układ warg), przez most (usta jak do „u” i kląskanie), a potem przez 

prerię (usta jak do „i” i kląskanie). Konie zmęczyły się (parskanie) i dają znak, że chcą pić: 

ihaha, ihaha, ihaha.  Indianie zatrzymują swoje konie: prr…., prr….., prr….. Zbliżała się noc. 

Rozejrzeli się dookoła (język do nosa, na brodę, do jednego i drugiego ucha). Policzyli 



wszystkie konie (czubkiem języka dotykamy wszystkich górnych i dolnych zębów) i poszli 

spać.(ziewanie) i zasnęli (chrapanie). Rano Indianie zwołali rozbiegane konie: a-e-o, y-u-i 

(przeciągamy samogłoski). Wsiedli na nie i pojechali pod górkę (czubkiem języka 

przesuwamy od górnych zębów do gardła), przez prerię(usta jak do „i” i kląskanie), a potem 

przez most (usta jak do „u” i kląskanie). Wrócili do domu i witają się ze swoimi dziećmi i 

żonami (robimy kółeczko z ust i przesyłamy całuski).” 

 

2. Utrwalanie głoski R: 

Ćwiczenia przygotowawcze i usprawniające czubek języka „wywoływanie deszczu” 

• zdmuchiwanie pasków papieru z języka przy jednoczesnym wymawianiu „t”, 

• mówienie głosek „ttttt”, „ddddd”, „td,td,td” z językiem uderzającym o wałek 

dziąsłowy, 

• uderzanie czubkiem języka po wałku dziąsłowym z jednoczesnym 

wymawianiem „tdn, tdn, tdn”,  

• uderzanie czubkiem języka po wałku dziąsłowym z jednoczesnym 

wymawianiem „le, le, le”; „la, la, la”; „ly, ly, ly” najpierw powoli, potem coraz 

szybciej przy szeroko otwartej buzi, 

• masowanie wędzidełka podjęzykowego, 

• unoszenie szerokiego języka do wałka dziąsłowego, 

• uderzanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy z jednoczesnym wymawianiem 

„t –da”, „t – do”, „t – du”, „t –de”, „t – dy”. 

 

3. Zestaw wyrazów do utrwalania prawidłowej wymowy głoski „R”: 

Przypominam, że przy wymowie następujących wyrazów prosimy dziecko o 

uniesienie szerokiego języka do góry tak, aby boczne jego krawędzie dotykały do 

wewnętrznej strony górnych zębów przy buzi szeroko otwartej. 

• Sylaby: tra, tre, tru, try, tro, atra, etre otro, utru, ytry, atr, etr, utr, ytr, otr; dra, 

dre, dru, dry, dro, adra, edre, udru, ydry, odro, adr, edr, udr, ydr, odr, 

• Wyrazy: trampki, tramwaj, tran, trapez, trasa, tratwa, trawa, trema, tren, 

trenować, trociny, tron, trudny, trójka, trójkąt, truskawka, trybuna, trolejbus, 



atrament, atrapa, cytryna, futro, futryna, opatrunek, patrol, pietruszka, piętro, 

potrawa, strach, strażak, strażnik, struna, strumyk, struś, strych, wiatrak, stryj, 

centymetr, litr, łotr, metr, Piotr, teatr, 

Drabina, dracena, drama, drapać, drapieżnik, dresy, drewniaki, drewniany, drewno, drobiazg, 

drobny, droga, drops, drożdże, drucik, drugi, druk, drut, adresat, adres, biedronka, hydrant, 

kadra, kołdra, kwadrat, podręcznik, podróż, wędrować, wędrówka, wiadro, wydra, cedr, kadr, 

• Wyrażenia: trwałe trampki, trójkątny opatrunek, trudny patrol, trampki Piotrka, 

drewniana drabina, drogie podręczniki, drewniany drążek, mądry drwal, drugie 

piętro, truskawkowy drops, cytrynowe landrynki, metrowy drut, drobna trawa, 

• Zdania:  

➢ Piotr ma na palcu trójkątny opatrunek. 

➢ Drwal niesie drewnianą drabinę. 

➢ Drużyna zajęła drugie miejsce. 

➢ Lubimy dropsy cytrynowe. 

➢ Patryk niesie wiadro truskawek. 

➢ Piotrek lubi potrawy drobiowe. 

➢ Siostra Patrycji ma nowe futro. 

➢ Marcel lubi podróżować metrem. 

➢ Kupię dropsy o smaku cytrynowym. 

➢ Franek dostał nowe trampki i dresy treningowe. 

 

Mowa spontaniczna – wiersz do nauki na pamięć 

 

Drodzy Rodzice większość Państwa dzieci jest już na etapie utrwalania głoski: sz, oraz 

głoski r w mowie spontanicznej a to najlepiej się utrwala w wierszykach, których dziecko 

uczy się na pamięć. Podaję więc również wierszyki do nauki na pamięć na konkretne głoski, 

które Państwa dzieci ćwiczyły ze mną.  

GŁOSKI [SZ]  

  



“Szczypawka”  

Raz szczypawka - jeszcze młoda do Szczecina szła.  

Bo w Szczecinie ma kuzynkę, którą dobrze zna. Jeszcze   

Szczecin dość daleko a już braknie sił.   

- Troszkę szczawiu i szczypioru - żeby chociaż był.  

Szczaw na szczęście rośnie wszędzie.  

To szczypawce raj!  

Lecz szczypioru nie ma więcej, wszakże to nie maj.  

- Szczecin chyba za daleko -   

Powiedziała wnet.  

- Może na Szczebrzeszyn ruszę.  

Podwiezie mnie kret.                                

                                       

                                               K. Szoplik  

  

GŁOSKA [R].  

 

“Trąbki Rysia”  

Rysio cztery trąbki ma   

i na każdej pięknie gra.  

Na pierwszej gra: tra, tra, tra. 

 Na drugiej gra: tru, tru, tra.  

Na trzeciej gra: tre, tre, tra.  

Na czwartej gra: try, try, tra.  

Rysio brata Jurka ma  

razem z bratem gromko gra:  

tra, tre, tra, tra, tru, tra,  

tre, tro, tra, tra, try, tra.  

Rysio cztery siostry ma,  

każda sama pięknie gra.  

Marta gra: tru, tro, tra,  

Renia gra: tre, try, tra,  



Irka gra: try, tro, tra,  

Krysia gra: tru, tre, tra.  

Gdy rodzeństwo razem gra słychać gromkie:  

tram- tarara 

 trem- tarara  

trym- tarara  

trum- tarara  

trom- tarara.  

                    

  

  

Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia   

oraz owocnej pracy w domu.  

Logopeda  

Monika Bijata 


