
Temat: Utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek "sz" i "s" w oparciu o zabawy.  

Cele ogólne: 

-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, 

- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, 

- kształtowanie wrażliwości słuchowej i słuchu fonematycznego, 

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. 

- utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego, 

- bogacenie słownictwa, 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Witam wszystkie dzieci chętne do dzisiejszych zajęć 

2. Ćwiczenia oddechowe: 

- wdychanie zapachu kwiatka - wdech przez nos - wydech przez usta  

- dmuchanie przez słomkę zanurzoną w wodzie - robienie wodnych baniek 

- dmuchanie na płomień świeczki w ten sposób by płomień nie zgasł ale wyginał się 

Propozycje ćwiczeń oddechowych z wierszykami: 

Rodzic czyta wierszyk – dziecko wykonuje polecenia zawarte w treści wierszyka ( wdech nosem – 

wydech ustami ) 

„ Pachnące róże” 

Stoją na stole w naszym ogrodzie Mocno pachnące róże czerwone. Buzie zamykamy, noskiem woń 

wdychamy. A gdy chwila minie, wolno wydychamy. Buzie już zamknięte, noskiem woń wdychamy 

 A gdy chwila minie, wolno wydychamy. Płatki pachnące w naszym ogrodzie. Śmieją się do nas róże 

kolorowe. Gdy buzie zamknięte, zapach róż wdychamy. A po krótkiej chwili wolno wydychamy.  

Uczniowie mocno wciągają powietrze nosem a następnie powoli je wypuszczają także przez nos.  

W czasie ćwiczeń usta powinny być zamknięte.  

„ Zapach kwiatów”  

Dostałam dzisiaj bukiecik fiołków. Garść pięknych kwiatów i kilka pąków. Jestem szczęśliwa, bo lubię 

kwiaty. Zwłaszcza gdy mają zapach bogaty. Swe szczęście buzia ma pokazuje. Wciągam powietrze i _ 

Aaach! – wykrzykuję. Byłam w ogródku hiacynty zerwać. Nie mogłam od nich noska oderwać. Swe 

szczęście buzia ma pokazuje - Aaach!- wykrzykuje.   

Uczniowie za prowadzącym wydają okrzyki zachwytu – ustami cicho wciągają powietrze i na wydechu 

wypowiadają „ Aaach”. Wypowiedź dzieci ma zachować linię melodyczną zaproponowaną przez 

logopedę (rodzica) i tak, aby przy wymawianiu wyraźnie było słychać końcową głoskę.  

„ Liczenie kwiatów’  

Nad zieloną łąkę lecą dwa motyle. Oj, bardzo się cieszą, że tu kwiatów tyle. Kolorowe kwiaty 

zobaczyły. Nabrały powietrza i do czterech liczyły: - Jeden, dwa, trzy, cztery. Ale pięknych kwiatów 

jest więcej na łące.  Liczyły do sześciu kwiatuszki pachnące: - Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 

Poleciały dalej na skraj cudnej łąki. A tu nowy dywan ścielą kwiatów pąki. Radosne motyle buzie 



otworzyły. Powietrze wciągnęły, do ośmiu liczyły: - Jeden, dwa, trzy ………. . Teraz razem z dziećmi 

będą kwiaty liczyć. Liczyć do dziesięciu, będą wspólnie ćwiczyć: - jeden, dwa, trzy, cztery, pięć……… .   

Dzieci mają za zadanie powtarzać za prowadzącym i liczyć kwiaty. Za każdym razem cicho nabierają 

powietrza ustami i starają się liczyć na jednym wdechu. 

Po więcej inspiracji do ćwiczeń oddechowych zapraszam tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=xt65q5hfPf8 

3. Gimnastyka buzi: 

- ćwiczenia warg  

- zabawa w "minki". Dziecko robi różne miny: wesołą, smutną, zdziwioną, na koniec mocno ziewa 

- zabawa z samogłoskami (przesadnie wyrazista artykulacja samogłosek) Dziecko powtarza za 

nauczycielem - samogłoski: a, o, e, u, i, y 

- zabawa w samochody - dziecko naśladuje odgłos wydawany przez pojazd uprzywilejowany 

(obrazek)  

- pogotowie ratunkowe - i...u... 

- policja - e...o... 

- straż pożarna - a...o... 

 

- ćwiczenia języka " Buźka i Buziaczek zapraszają do kuchni" 

 

PIECZEMY CIASTO 

Wkładamy do miski: 

- jajka - wysuwamy i cofamy język, 

- cukier - wysuwamy i cofamy język. 

Ucieramy - oblizujemy szeroko otwarte usta. 

Wkładamy masło - wysuwamy i cofamy język. 

Następnie dosypujemy mąkę - wysuwamy i cofamy język. 

Dodajemy jeszcze rodzynki - wysuwamy i chowamy język. 

Kosztujemy, czy wszystko dodaliśmy - mlaskanie - i oblizujemy łyżkę - 

podnosimy język do nosa i opuszczamy na brodę. 

Przekładamy ciasto do tortownicy - wysuwamy i chowamy język - i 

wkładamy do pieca - szeroki język wysuwamy i chowamy. 

Ciasto w piecu rośnie - praca policzków (nadymanie). 

Wyciągamy ciasto z pieca - wysuwamy i chowamy język - ale ono jest 

bardzo gorące - dmuchamy. 

Kosztujemy - poruszamy buzią (żucie). 

Zostały nam okruszki: 

- na ustach - oblizujemy wargi 

- w kącikach ust - język na boki 

- na ząbkach - oblizujemy ząbki. 

Bardzo nam smakowało to ciasto - cmokamy. 

 

- Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie: 

- Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=xt65q5hfPf8


- Wymawianie połączeń głosek tylnojęzykowych zwartych z samogłoskami, np. ga, go, ge, gu, gy, gi, 

gą, gę, ka, ko, ke, ky, ki, ku, ak, ok, ek, ik, yk, uk... 

- Ćwiczenia policzków: 

- Nadymanie policzków – „ gruby miś”. 

- Wciąganie policzków – „ chudy zajączek”. 

A tutaj kolejna porcja logopedycznej rozgrzewki 

 

4.Ćwiczenia słuchu fonematycznego 

 

- Zabawy z sylabami - Wymawiamy różne wyrazy, dzieci układają tyle klocków ile jest sylab w 

wyrazie. Ćwiczenie rozpoczynamy od wyrazów dwusylabowych, potem przechodzimy do wyrazów 

wielosylabowych . Np. sa-la, sza-bla, szor-ty, so-ki, szel-ki, ser-ce, sak-so-fon, sa-ren-ka, szy-bo-wiec, 

szy-deł-ko itp. 

- Zgadnij jaki to wyraz - nauczyciel podaje 1 sylabę a dziecko dopowiada i w ten sposób powstaje 

wyraz. (np. sa- (dziecko dopowiada mo-lot),  so- , se- , su- sza-, szo-, sze-, szu-  

- Rymy - szukanie obrazków, które się rymują. „Rymowanki pana Wiesława” (załącznik nr 1 PDF) 

- Różnicowanie danej głoski na początku wyrazu. Znajdź obrazki, których nazwy rozpoczynają się tą   

samą głoską. (załącznik nr 2PDF) 

- Rodzic recytuje wiersz, jeżeli dzieci usłyszą sz, szeleszczą kartkami papieru: 

Jedna szczypawka drugiej szczypawce opowiadały bajki na trawce. Obok usiadły dwa małe 

świerszcze mówiły ładnie, prosiły jeszcze. 

- powtarzanie zdań z głoską sz i s (rytmizowanie zdań wraz z jednoczesnym klaskaniem): Sławek 

kupił sobie szalik. Wszędzie leżą kasztany. Słoik stoi na szafie. Justyna nosi szerokie spodnie. 



5. Różnicowanie głosek s , sz w wyrazach. Zgubione wyrazy -  

Rodzic wymawia wyrazy bez głosek "s", "sz" - dziecko musi je odpowiednio dopasować 

....podnie 

pie....  

ka....tan  

mi....ka 

my.... 

....uflada  

 

6. Co tu nie pasuje? Wyszukaj nazwę, która nie pasuje do pozostałych. Bierzemy pod uwagę 

pierwszą głoskę w wyrazach. 

samolot szalik sowa  

szklanka szafa sanki  

szyba smok sznurek  

sroka serce szew  

 

7. Podziękowanie dziecku za udział w zajęciach. Pochwała. 

Udanej zabawy 

Wszelkie wątpliwości, pytania, sugestie proszę kierować na mój mail 

anna.tobiaszsliwiak@sp8sanok.pl     

anna.tobiaszsliwiak@sp8sanok.pl%20%20%20%20

