
Ćwiczenia dla dzieci 4 - 5 letnich z grupy Krasnale  

uczęszczających na terapię logopedyczną. 

Zachęcam do skorzystania z ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę głoski 

syczącej „z”. 

 

Podczas artykulacji głosek syczących (s, z, c, dz), język spoczywa na dole jamy ustnej, 

jego czubek lekko przylega do dolnych ząbków, a boki są lekko uniesione. Wargi są 

rozciągnięte, jak podczas mówienia samogłoski „iiiiiiii”.  Pamiętajcie także, że ząbki są 

delikatnie złączone. I taki układ musimy na początek uzyskać „na sucho” (czyli po 

prostu pokazać dziecku, jak ta buzia musi być ułożona, żeby udało nam się 

wypowiedzieć to, nad czym pracujemy). Jak ćwiczyć? 

▪ „Ryjki i uśmiechy” – świetne ćwiczenie, podczas którego naprzemiennie 

wypowiadamy samogłoski [u](mocno ściągamy wargi) oraz [i](szeroko 

rozciągamy usta). I tak coraz szybciej: u-i-u-i-u-i-u-i… 

▪ Dmuchamy – na świeczkę, piłeczkę, serpentynę, w bańki mydlane, na stateczki 

na wodzie – podczas dmuchania język układa się właśnie w taką „rynienkę”, jaka 

jest nam potrzebna do artykulacji. 

▪ Pokazujemy w szerokim uśmiechu wszystkie złączone razem ząbki i zakrywamy 

je naprzemiennie ustami. 

 

Przechodzimy do głoski [z]– teraz już z górki! 

 

Głoska [z], różni się od poprzedniej (s) tylko tym, że jest dźwięczna. Próbujemy ją więc 

wymówić tak jak [s], ale pokazujemy dziecku dźwięczność. Najprościej położyć dłoń 

dziecka na swojej krtani – poczuje ono wtedy wibrację, a następnie spróbuje powtórzyć. 

 

 

TERAZ TRENING!!! 

 

• Utrwalanie głoski „z” w sylabach 

 

za, zo, zu, ze, zy, aza, ozo, uzu, eze, yzy 

 

• Utrwalanie głoski „z” w wyrazach. 
 

zegar, zupa, znak, zakładka, zombi, zachód, zero, zlew, złom, zjawa, złoto,  złotówka, 

zapałka, zuch, zamek, zoo, zęby, zebra, zygzak, Zenek, waza, prezent, ogryzek, język, 

waza, wazon, koza, pyzy, puzzle, gwiazdka, gwizdek, zabawki, złoto, łza, lizak, gazeta, 

wózek, mazak, bluza, gniazdo, fryzura, muzeum, karuzela, waliza, gwizdek 

 

 



• Utrwalenie głoski „z” w połączeniach wyrazowych 

 

zabytkowy zamek, brązowa bluza, muzykalny kompozytor, zawiłe zadanie, rozgadany 

kuzyn, zawiązany węzełek, zapalona zapałka, pomazana gazeta, znak zapytania, 

zadbane zęby, zatkany zlew, złoty zegarek 

 

• Utrwalanie głoski „z” zdaniach. 
 

Zenek ogląda złote gwiazdy.  

Mama podała na obiad: zupę, zapiekankę i bezy. 

Kuzynka Iza znalazła złoty zegarek.  

Luiza zbiera widokówki zabytkowych zamków. 

 

• Utrwalenie głoski „z” w tekście. 

 

Kuzyn Zenek znalazł mazaki. 

Maluje nimi wzorki i zygzaki: kozy w zabawne wzorki, zebry w złote gwiazdy 

i znaki, a dinozaury w brązowe zygzaki. 
 

 

 

 


