
Ćwiczenia dla dzieci 4 - 5 letnich z grupy Krasnale uczęszczających na terapię 

logopedyczną.  

Zachęcam do skorzystania  z ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę głoski 

syczącej „s” 

 

UTRWALANIE POPRAWNEJ WYMOWY GŁOSKI S  

Wymawianie głoski s w izolacji 

Język swobodnie leży za dolnymi zębami, czubek języka dotyka zębów,  

następnie polecamy mocno rozciągnąć wargi, jak przy szerokim uśmiechu lub 

wypowiadaniu samogłoski "i". Zwracamy uwagę, aby zęby były lekko złączone. 

 

W sylabach  

sa, so, se, su, sy 

asa, aso, ase, asu, asy 

osa, oso, ose, osu, osy 

esa, eso, ese, esu, osu 

usa, uso, use, usu, usy 

ysa, yso, yse, ysu, ys

 

W wyrazach 

sad, sala, salon, sanki, sałata, samolot, samochód, sakiewka, sarna, sowa, sok, 

sowa, soda, sopel, sokół, sobota, sen, sekunda, sum, sufit, supeł, sukno, suwak, 

sukienka, sumienie, syn, syfon, sylaba, sypialnia, sygnał, syrena, syrop, ser,sen, 

sekunda, sad, sala, sanki, sałata, sok, sowa, sopel, sobota, sum, sufit, sól, suwak, 

sukienka, syn, sylaba, sypialnia, schody, sklep, skakanka, sława, słoik, spodek, 

spinka, stopa, stal, smok, staw, spodnie 

 

masa, kasa, klasa, pasek, basen, kiełbasa, fasola, osoba, osa, osoba, asfalt, blask, 

posada, nosek, piosenka, włosy, busola, fusy, wesele, deseń, wysypka, pisanka, 

wąsy mięso, deska, miska, pisklę, masło, wiosło, wiosna, zaspa, ospa, list, 

naparstek, beksa, balsam, taksówka, majster. nosek, piasek, kasa, pasek, basen, 

fasola, osoba, osa, kosa, piosenka, włosy, osada, fusy, wesele, deser, piosenka, 

wąsy, mięso, wosk, list, kiosk, opaska, most, pasta, usta, chustka, kapusta, 

as, las, bas, kwas, hałas, kompas, ananas, nos, los, kos, włos, głos, kłos, odgłos, 

kaktus, autobus, pies, owies, magnes, lis, bis, napis, wąs, kęs, kleks, stos. 



[s] w zwrotach 

słodki sok; doskonały słuch 

spokojny sen; wąskie spodnie 

snopek słomy ;miejski autobus 

samochód osobowy ;postój taksówek 

smutna piosenka ;wiejskie wesele 

pusta sala; wspaniały pomysł 

ostatnia sylaba; sosnowe deski 

wiosenna sałata; wysokie schody 

słodki sok, słona sól, spokojny sen, snopek słomy, sękata laska, samochód 

osobowy, smutna piosenka, pusta sala, niebieska sukienka, ostatnia sylaba, 

wiosenna sałata, wysokie schody, jasna smuga, wąskie spodnie, miejski autobus, 

wiejskie wesele, postój taksówek , pstra pisanka, garstka pestek, sosnowe deski

 

[S] w  zdaniach 

To stół, a to sanki. 

To jest stół, a to są sanki. 

To jest duży stół, a to są małe sanki. 

To jest spokojny pies. 

Pies stoi smutny. 

Las jest gęsty. 

W lesie są smukłe sosny. 

Na wiosnę pod lasem rosną sasanki.  

Włosy są spięte spinką. 

Po stawie pływają gąski. 

Sabinka ma sukienkę w paski. 

Mama wysłała Sławka do sklepu. 

Klasa słucha wesołej piosenki. 

Samochód stoi na postoju. 

Pies stoi smutny.                                                                                                                     

W lesie rosną wysokie sosny.                                                                                            

Wiosną rosną sasanki.                                                                                                                 

Po stawie pływają gąski.                                                                                                     

Włosy są spięte spinką.                                                                                                       

Sabinka ma sukienkę w niebieskie paski.                                                                            

Syfon stoi na stole.                                                                                                               

Mama wysłała Sławka do sklepu.                                                                              

Stefan dostał stopień z polskiego.                                                                               



Samochód stoi na postoju.                                                                                                 

Notes został zapisany.                                                                                                        

Sarenka skubie listki.                                                                                                             

Na polu stoją snopki.                                                                                                       

Samolot startuje z lotniska.                                                                                                 

Staś ma stalówkę.                                                                                                          

Samolot leci wysoko.                                                                                                   

Sebastian lubi sałatę.                                                                                                               

Zosia myje się sama.                                                                                                   

Samochód stoi na parkingu.                                                                                               

Sylwek sam narysował słonia.                                                                                          

Staś zainstalował system alarmowy.                                                                                   

Sylwia jest samotna.                                                                                                             

Sabinka ma skręcone włosy. 

 


