
Ćwiczenia dla dzieci 5 – 6 letnich z grupy Jeżyki uczęszczających na terapię 

logopedyczną.  

Zachęcam do skorzystania  z ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę głoski 

szumiącej „sz” 

 

UTRWALANIE POPRAWNEJ WYMOWY GŁOSKI SZ  

Wymawianie 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......" 

Utrwalanie głoski „sz” w izolacji 

 

Szumi morze – szszsz... 

Szumi wiatr – szszsz... 

Szumi woda – szszsz... 

Szumi las – szszsz... 

Szumią drzewa – szszsz... 

Szumią liście – szszsz... 

 

Szumię ja – szszsz... 

Szumisz ty – szszsz... 

Szumi mama – szszsz... 

Szumi tata – szszsz 

Szumi miś – szszsz...  

 

Utrwalanie głoski „sz” w sylabach  

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:  

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.     

                                                                                                                     


