
WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „SZ” 

 
ETAP I  
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne:  

Ćwiczenia języka: 

 „liczenie ząbków” – dotykanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej 

stronie, podczas szerokiego otwierania jamy ustnej; 

 „mycie zębów” – oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy 

zamkniętych, a następnie otwartych ustach; 

 „zaczarowany język” – przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na 

podniebieniu przy szeroko otwartych ustach; 

 „język malarzem” – język to pędzel, którego czubkiem dzieci mają naśladować 

malowanie różnych wzorów (kropek, kółek, linii, kwadratów, trójkątów); 

 „młotek” – wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o 

dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. 

Ćwiczenia warg: 

 "ryjek świnki" - wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu (zęby widoczne); 

 "całuski" - cmokanie ustami; 

 "zmęczony konik" - parskanie wargami; 

 "wąsy" - wysuwanie warg jak przy wymawianiu "u", położenie na górnej wardze 

słomki lub ołówka i próby jak najdłuższego utrzymania; 

 "straż pożarna" - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e-o  

oraz a-u; 

 "ryjek" - układanie warg w kształcie ryjka, a następnie ich rozsuwanie do uśmiechu. 

 

ETAP II  
Wywoływanie głoski „sz”:  

W lustrze pokazujemy dziecku układ języka i warg. Polecamy zrobić to samo, tzn.: 

 unieść język za górne zęby (na wałek dziąsłowy) 

 zęby złączyć 

 wargi zaokrąglić i wysunąć do przodu (ułożyć w "ryjek") 

W takim układzie polecamy dziecku wymawiać podczas wydechu przedłużone "sz......" 

 

 

ETAP III  
Utrwalanie głoski „sz” w izolacji: 

 

 „Jesienny wiatr” – dziecko wymawia głoskę „sz…” udając wiatr. Jeżeli powie 

prawidłowo jeden listek spadnie z drzewa (wybiera sobie listek i koloruje go). Można 



dołączyć ruchy rąk nad głową i ruchy palców, które imitują drzewo i liście kołyszące 

się na wietrze.  

Szumi wiatr:       SZSZSZ……     

 



 

Utrwalanie głoski „sz” w sylabach i logotomach: 

 „Szumiąca kostka” – dziecko rzuca kostką do gry. Liczy ilość oczek  

i powtarza tyle razy dany dźwięk, ile jest oczek, np.: 5 oczek to 5 razy musi 

powiedzieć „sza, sza, sza”. Początkowo podczas ćwiczeń może przedłużać wymowę 

głoski „sz”. Taka sposób utrwalania można wykorzystać podczas dowolnej gry 

planszowej.  

sza, szo, sze, szu, szy; 

 

asza, aszo, asze, aszu, aszy 

osza, oszo, osze, oszu, oszy 

esza, eszo, esze, eszu, eszy 

usza, uszo, usze, uszu, uszy 

ysza, yszo, ysze, yszu, yszy; 

 

asz, osz, esz, usz, ysz. 

 

Utrwalanie głoski „sz” w wyrazach: 

 Dziecko powtarza:  

szafa, szalik, szatnia, szabla, szachy, szeroki, szelki, szufelka, szuflada, szewc, szopa, szorty, 

szum, szofer, szuwary, szkoła, szyba, szyja, szynka, szydełko, szew, szept 

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

groszek, poszewka, daszek, uszy, leniuszek, kieliszek 

kosz, kapelusz, mysz, gulasz, klosz, kalosz, tusz, plusz 

szkoła, szkło, szklanka, szpulka, szpital, szpada, szpak, sznurek, szmata, szwalnia, szkapa, 

szkoda, szlak, szpilka, szpinak, szpulka, sztuka 

podeszwa, myszka, biszkopt, broszka, gruszka, puszka, poduszka, mieszkanie, muszla, 

kasztan, podszewka, większy, lepszy, wierszyk, Warszawa, dorsz, marsz, szyszka 

 

Utrwalanie głoski „sz” w parach wyrazach: 

blaszana puszka, obszerna szafa, kosz kasztanów, szerokie szuflady, szanuj zeszyty, obszerne 

szuflady, maszyna szyje, szara mysz, Zbyszek pisze, Tomaszek leniuszek, szary szalik, 

szerokie szelki, szkolna szatnia, szkodliwy proszek, szklany klosz, pluszowy kapelusz, 

fałszywy grosz, blaszana puszka, kosztowny naszyjnik, szpitalne nosze, puszysty szalik, 

koszyk szpinaku, oszroniona szyba, bursztynowa broszka, pszenna kasza, obszerne 

mieszkanie, wszyta kieszeń 



Utrwalanie głoski „sz” zdaniach: 

To nasza szkoła. 

Mama szyje na maszynie. 

Pod szafą siedzą myszy. 

W szafie są szerokie szuflady. 

Dzieci muszą jeść kaszę. 

Tomasz poszedł pieszo do szkoły.  

Zbyszek pisze wiersze. 

Szymek jest leniuszkiem.  

Listonosz przyniósł depeszę.  

Na poddaszu mieszkają szpaki. 

Szanuj książki i zeszyty. 

Przy szopie szumią kasztany. 

Ptaszki zbierają okruszki. 

W szkole jest szatnia. 

W szufladzie są szachy. 

Nasza pani pisze na maszynie. 

Szymon idzie do szkoły.  

Szymon ma szarą koszulę.   

Mariusz lubi gruszki.  

Szymon gra w szachy. 

Koło szkoły stoją sanki. 

W szafie wisi sukienka. 

Mama przyniosła ze sklepu szynkę. 

W koszyku jest sałata. 

Stefek kaszle.  

W szufladzie są spinki. 

Przy szpitalu rosną sosny.  

 

UWAGA!  Nie pomijamy żadnego etapu. Przechodzimy do kolejnych ćwiczeń tylko 

wtedy, gdy dziecko opanowało ćwiczony materiał.  

 

 


