
Ćwiczenia nr 10 
 
Głoska sz 
Ćwiczenia wspomagające: 
 
-naśladowanie króliczka, 
-wypychanie językiem policzków, 
-układanie języka w kształt szpilki, łyżeczki, 
-oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach, 
-tworzenie ze złączonych warg na przemian uśmiechu-dzióbka, 
-kierowanie języka do nosa, brodu, ucha lewego, prawego, jak najdalej, 
-unoszenie języka do górnego, dolnego dziąsła przy szeroko otwartych ustach. 
 
„Łakomczuszek” 
 
Kto do szuflady włożył szynkę? 
Kto w szafie trzyma wieprzowinkę ? 
Kto pół szarlotki ukrył za koszem ? 
Kto w nocy szura w kuchni bamboszem? 
Kto wyjął z szafek mąkę i kaszę? 
Wszyscy z przykrością patrzą na Maszę. 
Ja tylko… trzymam to na potem! 
-Czy szynka w szafie jest kłopotem? 
 
Różnicowanie sz-s 
 
„Szybko” 
 
Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj! 
Szybko, szybko, stygnie kawa ! 
Szybko, zęby myj i ręce! 
Szybko, światło gaś w łazience! 
Szybko tata na nas czeka! 
Szybko tramwaj nam ucieka! 
Szybko, szybko bez hałasu! 
Szybko, szybko, nie ma czasu! 
 
Na nic nigdy nie ma czasu… 
 
A ja chciałbym przez kałuże, 
iść godzinę albo dłużej.  
Trzy godziny lizać lody, 
gapić się na samochody. 



I na deszcz, co leci z góry, 
i na żaby, i na chmury. 
Albo z błota lepić kule, 
I nie spieszyć się w ogóle... 
 
Chciałbym wszystko robić wolno, 
ale mi nie wolno… 
 
 
 
 
Głoska S 
 
 
Ćwiczenia wspomagające: 
 
-kląskanie językiem- czubkiem, 
-wypychanie językiem policzków, 
-układanie języka kształt szpilki i łyżeczki, 
-oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach, 
-unoszenie języka na przemian do dolnych i górnych zębów, 
-tworzenie ze złączonych warg na przemian uśmiechu - dzióbka, 
-kierowanie języka w kierunku brody, nosa, ucha prawego, lewego. 
 
 
 „List stryja” 
 
Stryj wysłał list 
Do Sebastiana: 
              W sobotę imieniny Jana! 
               Spróbuj się dostać tutaj taksówką. 
               Weź z sobą ciasto! 
                Ostatnie słówko- 
                Ten solenizant lubi maskotki. 
                 Kup w kiosku pieska 
                 Lub dwa pstre kotki! 
 
 
 
 
 
 
„Psota motyla” 



 
Rano stokrotkę skowronek wita: 
-Jak pani spała? –wesoło pyta. 
-Sen był spokojny- powiada kwiatek.- 
Ale niestety spadł ze mnie płatek! 
Skowronek z troską nisko się schyla. 
Ach to jest tylko psota motyla. 
To on się schował tu, w suchej trawie 
Jak zeschły płatek wygląda prawie!  
 
 
Głoska K 
 
Ćwiczenia wspomagające: 
 
-mlaskanie, 
-kląskanie językiem, 
-opieranie języka o dolne zęby, 
-liczenie językiem dolnych zębów, 
-ssanie cukierka środkiem języka, 
-mycie czubkiem języka dolnych zębów, 
-układanie języka kształt szpilki, łyżeczki. 
 
Teksty do ćwiczeń: 
 
 
 
„Kurtka taty” 
 
Porwał kurtkę Tomka tata, 
na kapturze wielka łata. 
Stało się to w piątek rankiem, 
jak stał w tłoku na przystanku. 
 
Tupną stopą tata Tomka: 
„I co na to powie żonka? 
Kurtkę taką mam z łatami, 
od dziś jeżdżę taksówkami!” 
 
 
Głoska W 
 



 
Ćwiczenia wspomagające: 
-cmokanie, 
-naśladowanie wargami królika, 
-zakładanie dolnej wargi na górną i odwrotnie, 
-nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza, 
-zaciskanie i otwieranie warg przy zaciśniętych zębach. 
 
 
 
 Teksty do ćwiczeń: 
 
 „Wieje wiatr” 
 
Wieje wiatr, będzie wichura. 
Latawiec urwie ze sznura, 
zerwie Iwie z głowy wianek, 
spod wierzby wyrwie rumianek. 
A wieczorem to wietrzysko, 
rozwieje wielkie mrowisko. 
 
Głoska Ś 
 
 
Ćwiczenia wspomagające: 
 
-kląskanie językiem-czubkiem, 
-wypychanie językiem policzków, 
-oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach, 
-układanie języka kształt szpilki, łyżeczki, 
-próba zrobienia grzbietu z języka z artykulacją głoski ki, 
-kierowanie języka do ucha prawego, lewego, brody, nosa jak najdalej. 
 
Teksty do ćwiczeń: 
 
„Ściano” 
 
-Ściano! 
Czy to prawda, że ściany mają uszy?  
-Oczywiście! 
 Ale czy kogoś to wzruszy? 
Czy ktoś choć czasem przed spaniem, 
Na dobranoc coś szepnie ścianie? 



Czy choć jedna osoba pamięta, 
by jej umyć uszy od święta? 
-Nie! 
- No właśnie! 
Tylko czasem mama ze złością  
Powie komuś: 
„Czy wiesz kochany, 
że do ciebie to tak się mówi, 
jakby człowiek  
mówił do ściany!” 
A przecież ściana nie jest głucha. 
Ściana  umie 
i lubi słuchać. 
Lecz na szczęście rzadko się zdarza 
By lubiła  
plotki powtarzać. 
 
 

Głoska t 
 
Ćwiczenia wspomagające: 
 
- kląskanie językiem –czubkiem i środkiem , 
-układanie języka w kształt szpilki, łyżeczki, 
-unoszenie czubka języka do górnych i dolnych zębów, 
-kierowanie języka do nosa, brody, ucha prawego, lewego jak najdalej, 
-oblizywanie okrężnym ruchem strony wewnętrznej i zewnętrznej zębów, 
- unoszenie języka do górnego i dolnego dziąsła przy szeroko otwartych ustach. 
 
Teksty do ćwiczeń: 
 
„Czerwcowy stragan” 
 
Uwaga, uwaga! 
Otwieramy stragan! 
Czerwcowy stragan bajek. 
Tu się dzisiaj sprzedaje: 
bajki w puszkach, 
w torebkach, 
w butelkach, 
w słoiku. 
Bajki w proszku 



i w rożku. 
Bajki na patyku. 
Taką bajkę można lizać jak lizak 
albo można jak piernik obgryzać. 
Można pić jak oranżadę z flaszki, 
można chrupać jak słone fistaszki. 
Kto skosztuj, ugryzie, łyknie, napije się, 
temu bajka się zdarzy- w bajkę się przeniesie. 
Będzie królewną, księciem, smokiem, czarnym kotem, 
Z ostatnim kęsem-w siebie zmieni się z powrotem. 
 
Głoska l 
 
Ćwiczeni wprowadzające: 
 
- unoszenie szerokiego języka na górną wargę, 
- unoszenie szerokiego języka na górne zęby; 
 
Teksty do ćwiczeń: 
 
„Kolacja” 
 
Na kolację dziś w niedzielę, 
smakołyków będzie wiele. 
 
Są tu kluski z jagodami, 
naleśniki z jabłuszkami, 
 
Jajka, chleb, sok malinowy, 
no placek jeżynowy. 
 
Głoska f 
Ćwiczenia wprowadzające: 
 
-cmokanie, 
- naśladowanie wargami królika, 
-zakładanie dolnej wargi na górną i odwrotnie, 
-nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza, 
-zaciskanie i otwieranie warg przy zaciśniętych zębach; 
 
Teksty do ćwiczeń: 
 
 „W krainie fantazji” 



 
W Krainie Fantazji – 
wesołe przygody, 
przedziwne wędrówki 
przez lądy i wody. 
 
Najpiękniejsze czary 
wśród przyjaciół z bajek! 
To wszystko i zawsze się staje. 
 
Usłuży nam wierny 
Smok albo robotek… 
Znikniemy, by wkrótce 
zjawić się z powrotem. 
 
W Krainie Fantazji  
każdemu pomaga- 
mocne bicie serca 
i marzeń odwaga. 
 
„Rozmowa na niby” 
 
Pyta foka foki: 
- Pije pani soki?  
Odpowiada foka foce: 
-Nie. Ja tylko jem owoce. 
A ta rozmowa jest na niby, 
bo naprawdę foka je ryby. 
 
Głoska b 
 
 
Ćwiczenia wprowadzające: 
 
-cmokanie, 
-wciąganie policzków, 
-naśladowanie wargami królika, 
-zakładanie dolnej wargi na górną i odwrotnie, 
-nadymanie policzków wypuszczanie powietrza, 
-zaciskanie i otwieranie warg przy zaciśniętych zębach; 
 
Teksty do ćwiczeń: 
 



 „Mój samochód” 
 
Mój samochód się boi 
jeździć po pokoju, 
bo na podłodze 
można wpaść w poślizg. 
Na dworze 
jeździć nie może, 
bo tam przeszkadzają dorośli. 
Ani na podwórzu 
-bo za dużo kurzu. 
A w ogóle go opony bolą 
i wolałby latać jak samolot, 
zamiast jeździć zwyczajnie po ziemi… 
Więc go noszę cały dzień  
w kieszeni. 
 
 
Głoska R 
 
Ćwiczenia wspomagające: 
 
-kląskanie językiem-czubkiem, 
- ssanie cukierka- czubkiem języka, 
- unoszenie szerokiego języka na górne zęby, 
-układanie języka w kształt szpilki, łyżeczki, 
-masowanie czubka języka szczoteczką do mycia zębów, 
-masaż języka przez wsuwanie go między lekko rozwarte zęby. 
 
Tekst do ćwiczeń: 
 
„ Biedronka” 
 
Biedronka strojnisia ubrała kubraczek, 
lecz patrzy w lusterko i żałośnie płacze. 
To traszka chytruska kropki zabrała, 
w czerwone serduszka ubranko pomalowała. 


