
Ćwiczenia dla dzieci 5 - 6 letnich z grupy Jeżyki  

uczęszczających na terapię logopedyczną. 

 

Zachęcam do skorzystania  z ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę głoski 

szumiącej „cz” 

 

Wskazane jest wykonywanie wszystkich ćwiczeń logopedycznych i powtarzanie 

sylab, wyrazów, zdań, wierszy minimum raz dziennie przez ok 20 minut. 

 

1. Wierszyki zawierające głoskę „sz” – powtórzenie. 

Myszka 

Łepek z uszami wytnę z kasztana. 

Na brzuszek wezmę szyszkę.  

Ogonek i łapki będą wełniane  

i do zabawy zrobię myszkę.  

Przyszła myszka do szewca i prosi: 

uszyj mi puszyste bambosze takie, 

jak teraz się nosi.  

Zerknął szewc na myszkę radosny 

i rzekł: Mam, dużo roboty, 

zaczekaj do przyszłej wiosny. 

 

Łakomczuszek  

Raz do brzuszka łakomczuszka 

wpadła gruszka, dwa jabłuszka, 

miód z garnuszka,  

z barszczem uszka  

i bigosu cała puszka.  

Oj, uważaj łakomczuszku,  

straszny tłok jest w twoim brzuszku!  

Od Warszawy do Koluszek  

tyś największy łakomczuszek. 

 

 

2. Ćwiczenia szeregu szumiącego, głoska „cz”. 

 

Ćwiczenia domowe warto rozpocząć od usprawnienia narządów artykulacyjnych.  

• Pierwszym ćwiczeniem jest cofanie czubka języka od górnych zębów w kierunku 

podniebienia miękkiego.  



• Jako drugie proponuje delikatne żucie brzegów języka zębami trzonowymi. 

Dziecko może masować także czubkiem języka podniebienie, policzki, dziąsła 

(chodzi tutaj o uwrażliwienie czubka języka, który podczas artykulacji „cz” 

odbija się od wałka dziąsłowego). 

• Zabawnym ćwiczeniem może być naśladowanie dźwięków lokomotywy. 

Dziecko w szybkim tempie wypowiada cz – cz – cz – cz, przybliżając dłoń do 

wargi. Do ćwiczenia można dołączyć ruch bądź gesty. Aparat artykulacyjny 

dobrze rozgrzeje także szybkie i krótkie wypowiadanie zbitki t + sz. 

Następnie przechodzimy do utrwalania głoski „cz” w sylabach, wyrazach, zadaniach. 

 

 

3. Utrwalanie głoski „cz” w sylabach. 
 

cza, czo, cze, czu, czy; acza, aczo, acze, aczu, aczy ocza, oczo, ocze, oczu, oczy 

ecza, eczo, ecze, eczu, eczy ucza, uczo, ucze, uczu, uczy ycza, yczo, ycze, yczu, 

yczy; acz, ocz, ecz, ucz, ycz. 

 

4. Utrwalanie głoski „cz” w wyrazach. 

czepek, czajka, czupiradło, cztery, czarownik, czarny, czerwony, czajnik, 

czekolada, taczka, paczka, wnuczka, kaczka, foczka, bułeczka, doniczka, oczy, 

pajęczyna pieczątka, koniczyna, maczuga, uczeń, kolczyki, tęcza, mecz, 

warkocz, miecz, palacz, klacz, klucz, włamywacz, puchacz, mlecz, brodacz, 

królewicz, poręcz, płacz, biegacz, bogacz 

 

5. Utrwalanie głoski „cz” w zdaniach. 

Czarek ma mleczko w czerwonym kubeczku. 

Uczeń czyta czytankę o czterech czaplach. 

Czarownik wyczarował uroczą kaczkę. 

Czerwone biedroneczki mają czarne kropeczki. 
 

 

6. Głoska „cz” w wierszach. 

 

„Leczo” 

 

„Cztery marchwie w kawałeczkach,  

mąka, wody pół kubeczka.  

Dwie papryczki i kabaczek; 

Pieczeń pokrój w drobny maczek,  

Deczko czili, keczup damy  

i na ucztę zapraszamy!”.  



 


