
GŁOSKA SZ 

- Ćwiczenia motoryki artykulacyjnej 

- wywołanie dźwięku 

- ćwiczenia słuchowe: klaśnij, jak usłyszysz- sz, wymawiaj rytmicznie sz, w którym słowie nie słyszysz –sz, gdzie słyszysz sz( na początku, na 

końcu, w środku) 

- sz- sylaby 

-sz- wyrazy 

-sz- zwroty 

- sz- tworzenie zdrobnień, liczby mnogiej, odpowiedniej formy 

-rymowanka 

- ćwiczenia pamięci słuchowej 

- tworzenie zdań 

-stosowanie sz- w zdaniach 

-ćwiczenia słuchu fonemowego- różnicowanie mowy prawidłowej od nieprawidłwej 

- głoska sz- w końcowkach 

-tabelka- sz 

- sz-s- różnicowanie słuchowe w sylabach i słowach 

GOTOWE WKLEJKI DO ZESZYTU. ĆWICZENIA DLA DZIECI SZKOLNYCH. WYSTARCZY 

WYDRUKOWAĆ, PRZECIĄĆ I WKLEIĆ.  

 



ćwicz codziennie, systematycznie, nie spiesząc się, każde zadanie 
wykonuj starannie 

1. Baczność- język uniesiony do wałka dziąsłowego, liczymy do 
10, język stoi na baczność. (buzia otwarta) 

2. Winda- język unosi się do wałka dziąsłowego i opada- powoli 
i dokładnie. (buzia otwarta). Rusza się język a nie broda.  

3. Malarz- „język pędzel- maluje sufit” – ważne od wewnętrzej 
strony zębów do tyłu. (buzia otwarta) 

4. Młotek-język młotek – wbija gwoździe w sufit (buzia otwarta) 
5. Poszukiwacz- szukamy ostatniego zeba u góry , z jednej i z 

drugiej strony. (buzia otwarta) 
6. Konik- kląskanie językiem, usta raz do „dzióbka”, raz do 

„uśmiechu” 
7. Liczydło- liczenie językiem wszystkich zębów u góry od 

wewnętrznej strony 
8. Kobra- unoszenie szerokiego języka do podniebienia i 

przyklejanie go do sufitu, boki języka oparte na zębach 
9. Całuski-cmokanie ustami, zwarcie ust, przytrzymanie i 

cmoknięcie 
10. Przesuwanie zwartych ust w prawo i w lewo. 
11. Dzióbek- uśmiech-na przemian ściąganie  warg w 'dzióbek' 

(wytrzymaj kilka sekund) i rozciąganie  jak do uśmiechu 
- wytrzymaj też kilka sekund. Wymawiaj na zmianę – u- e-u-e 

12. Wąchanie kwiatków- wykonaj wdech i wydech nosem 
13. Balonik- nabierz powietrza i powoli wąską dziurką w ustach 

spuszczaj powietrze z balona. 
14. Odychanie-szeroki język parkuje na dziąśle, zamykamy usta i 

oddychamy nosem 
Połykanie- język szeroki u góry na dziąśle, zęby zamknięte, uśmiech 
i połykamy ślinę z językiem u góry 
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Uwaga- przygotuj się. 
Zbliż zęby, wysuń lekko okrągłe wargi, podnieś czubek języka do 
wałka dziąsłowego, który wyczujesz językiem i dmuchaj przez zęby 
szumi drzewo- szszszszszszszszsz 
Szumią liście – szszszszszszszszsz 
Szumi morze – szszszszszszszszsz 
Szumi wiatr – szszszszszszszszsz 
Szumi woda – szszszszszszszszsz 
Szumię ja – szszszszszszszszsz 
Szumisz ty – szszszszszszszszsz                                               
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Ćwiczenia słuchowe 
1. Gdy usłyszysz sz- klaśnij 
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1. Powtarzaj rytmicznie głoskę sz- krótko lub długo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Powtarzaj rytmicznie głoskę sz- krótko lub długo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. W którym słowie nie słyszysz szumienia? (sz)- słuchaj uważnie 
 

2. W którym słowie nie słyszysz szumienia? (sz)-słuchaj uważnie 
 

Szafa, sala, szynka, szufelka 
Sałata, szampon, szopa, szeryf 
Szum, szałwia, syn, szyba 
Szelki, sen, szydełko, szyja 
Samochód, szabla, szatnia, szynka 
Szewc, szorty, sekunda, szufelka 
Szyld, szyna, sok, szef 
Sekunda, szopa, szakal, szydełko  
Smoła, szklanka, sznurek, szpilka 
Szpital, sztuka, spodnie, sztandar  
Szpak, szkoła, sól, sztuka 
Stolica, szyszka, szpilka, szuflada 
 
Kasa, koszula, maszyna, kalosze 
Daszek, kieszeń, paluszek, masło 
Muszelka, braciszek, włosy, pietruszka 
Pasek, wieszak, wiersze, naszyjnik  
Pasta, puszka, groszek, kieliszek  
List, maszt, dorsze, obszar 
Listopad, wianuszek, maszyna, kaszel 
Lepszy, tańszy, pusty, mniejszy  
 
Ryż, napis, nóż, talerz  
Mistrz, nos, lekarz, kapelusz  
Wąż, kokos, murarz, kosz 
Wiersz, klosz, pas, mysz 
Mateusz, Łukasz, kokos, Janusz 
Bandaż, jeż, głos, pióropusz  
Napis, garaż, farsz, pieprz  
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Daszek, kieszeń, paluszek, masło 
Muszelka, braciszek, włosy, pietruszka 
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Ryż, napis, nóż, talerz  
Mistrz, nos, lekarz, kapelusz  
Wąż, kokos, murarz, kosz 
Wiersz, klosz, pas, mysz 
Mateusz, Łukasz, kokos, Janusz 
Bandaż, jeż, głos, pióropusz  
Napis, garaż, farsz, pieprz  
 



 

 
5.Gdzie słyszysz szumienie? ( na początku, na końcu czy w środku?) 
    słuchaj uważnie 
Szyba, kosz. mysz, ptaszek, maszyna, samochód, szopa, szyny, wieszak, 
szampon, lekarz, uszy, sopel, uszy, broszka, kasa, garaż, farsz, szpada 
 

 
5.Gdzie słyszysz szumienie? ( na początku, na końcu czy w środku?) 
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szampon, lekarz, uszy, sopel, uszy, broszka, kasa, garaż, farsz, szpada 
 

 

3. Posluchaj i pokoloruj liście-      sz…..- czerwone, ……sz…….- zółte,  ……..….sz- pomarańczowo  

 

sza  

              szo           sze             szy           szu          asza             ysz 

    esze                                                        esz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  asz                                 usz                osz                                                       

    uszu                                                              oszo           yszy  
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    uszu                                                              oszo           yszy  

 



Powtarzaj słowa: 
Sza-Szachy, szafa, szata, szampon, szalik, szary, szakal, szatnia, szatyn, 
szabla, szałwia, szachy,  
Sze-szef, szeryf, szelki, szereg, szewc, 
Szo-szop, szopa, szofer, szop, szopka, szorty, 
Szu- szufelka, szum, szukać, szuwary,  
Szy- szynka, szyny, szyba, szyć,szyja,  
Sz- szkoła, szkoda, szkło, szklanka, szminka, sznurek, szpada, szpak, 
szpilka, szpinak, szpital, szpulka, sztuka. 

Uszy, paluszek, koszula, nosze, kosze, kalosze, bambosze, maszyna, 
kosze, kasza, pasza, ptaszek, wieszak, kieszeń, klisza, wujaszek, groszek, 
proszek, leniuszek, łańcuszek, poszewka, myszka, liszka, koszt, gruszka, 
puszka, liszka, mieszkanie, muszla, baszta, kasztan, poduszka, wierszyk, 
Warszawa, warsztat, wierszyk, bursztyn, dorsz, maszt, fałsz,  

Powtarzaj słowa: 
Sza-Szachy, szafa, szata, szampon, szalik, szary, szakal, szatnia, szatyn, 
szabla, szałwia, szachy,  
Sze-szef, szeryf, szelki, szereg, szewc, 
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Uszy, paluszek, koszula, nosze, kosze, kalosze, bambosze, maszyna, 
kosze, kasza, pasza, ptaszek, wieszak, kieszeń, klisza, wujaszek, groszek, 
proszek, leniuszek, łańcuszek, poszewka, myszka, liszka, koszt, gruszka, 
puszka, liszka, mieszkanie, muszla, baszta, kasztan, poduszka, wierszyk, 
Warszawa, warsztat, wierszyk, bursztyn, dorsz, maszt, fałsz, 

Tusz, kapelusz, Mateusz, Mariusz, arkusz, pióropusz, kosz, klosz, 
grosz, bambosz, gulasz, Łukasz, mysz, afisz, Kalisz 
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otocz w pętle takie same przedmioty i powtarzaj zwroty:       
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Dorosły zaczyna dziecko kończy…. 
 

Tworzymy zdrobnienia-  Tworzymy liczbę mnogą, stosujemy 
właściwe formy 

 
Duża szafa- mała... 
Duży szampon- mały…. 
Duży kosz- mały … 
Duży kielich- mały….. 
Duża muszla- mała… 
Duży brat- mały… 
Duży fartuch- mały … 
Duży dach- mały… 
Duża maszyna- mała… 
Duży paluch – mały … 
Duża mysz – mała… 
Duzy groch- mały… 
 

 
1 kosz- 3 kosze , 6…  
1 mysz- 4….,5 … 
1fartuch, 4 …., 6… 
 1ptaszek, 3…, 5…. 
1 kieliszek, 2 …, 5… 
1 kalosz,2 …., 6… 
1 lekarz, 2…., 5… 
1 kapelusz, 2 …, 6… 
1 broszka, 2 …., 5…. 
1 naszyjnik, 2 …., 6 … 
1 łóżko, 3…., 5… 
1 grosz, 2 …., 5 …. 
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Rymowanka 
 
Koszyk mam ja,  koszyk masz ty 
Raz, dwa- co mam ja?  
Raz, dwa, trzy- co masz ty? 
Dla tego,  kto zgadnie, coś z koszyka wypadnie. 
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Ćwiczenia pamięci słuchowej- Dorosły mówi zdanie, dziecko  łączy z 
odpowiednim pojemnikiem np. Jabłko połóż na talerzu. Groszek włóż do 
koszyka itd. 
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Dziecko koloruje dowolnie i samodzielnie tworzy zdania wg własnej 
inwencji np. Na szafę położę brązowy kapelusz. Do szuflady włożę 
czarne skarpetki. Na wieszaku powieszę czerwoną sukienkę itp. 
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Dorosły mówi zdanie a dziecko łączy przedmiot z  odpowiednią  półką 
np. świeczka stoi na najwyższej półce, itp. Dziecko powtarza zdania. 
Można zasłonić i ćwiczyć pamięć. Co położyłeś na trzeciej półce? itp  
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Ćwiczenia słuchu fonemowego. 
Jeśli powiem źle, to mnie popraw. 
Jeśli poprawnie- powiedz dobrze 
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Jeśli powiem źle, to mnie popraw. 
Jeśli poprawnie- powiedz dobrze 

Szyba-dobrze 
Suflada-szuflada 
Szachy- 
Koszyk- 
Synka- 
Sopa- 
Szewc- 
satnia- 
seroki- 
sanki- 
bambosze- 
broska- 
piekarz- 
palusek- 
grosek- 
myszka- 
mieskanie- 
puszka- 
kosz- 
Mateus- 
Łukasz- 
Arkus- 
Sos- 
Kieliszek- 
Kieseń- 
Pasza- 
Klisa- 
Selki 
Szabla-- 
Szuflada- 

Szara mysz-dobrze 
Seroki sal- szeroki szal 
Szpilka Szymona- 
Skolny standar- 
Wesola Agnieska- 
Koszyk pietruszki- 
Szklany kieliszek- 
Pysny grosek- 
Kapelus Łukasza- 
Szare kalose- 
Wieszak w szafie- 
Kieseń w kosuli- 
Fartuszek Agnieszki- 
Pysna szynka- 
Pyszny gulasz- 
Agnieska i Mateusza 
Kalose Janusza- 
Serokie selki- 
Kosyk gruszek- 
Kucharz Leszek- 
Plusowy kapelus- 
Seroka suflada- 
Szkolna szatnia- 
Blaszana puszka- 
Kostowny nasyjnik- 
Nóż w szufladzie- 
Szafa Symona- 
Pszenna kasza- 
Usyta kosula-- 
Seroki garaż- 

Szyba-dobrze 
Suflada-szuflada 
Szachy- 
Koszyk- 
Synka- 
Sopa- 
Szewc- 
satnia- 
seroki- 
sanki- 
bambosze- 
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piekarz- 
palusek- 
grosek,- 
myszka- 
mieskanie- 
puszka- 
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Łukasz- 
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Szabla- 
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Szara mysz-dobrze 
Seroki sal- szeroki szal 
Szpilka Szymona- 
Skolny standar- 
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Koszyk pietruszki- 
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Kostowny nasyjnik- 
Nóż w szufladzie- 
Szafa Symona- 
Pszenna kasza- 
Usyta kosula-- 
Seroki garaż- 



 

Dokończ zdania wstawiając nazwę zawodu lub zajęcia: Dokończ zdania wstawiając nazwę zawodu lub zajęcia:  

Świeże bułki piecze… 
Pyszne potrawy gotuje… 
Wysoki dom muruje… 
Po morzach i oceanach pływa… 
Leczy ludzi… 
Leczy zwierzęta… 
Z drewna meble robi… 
Kominy czyści… 
Wywiad przeprowadza… 
W drużynie piłkarskiej gra… 
Lekarstwa w aptece sprzedaje… 
Piosenki pięknie śpiewa… 
Książki w bibliotece wypożycza… 
Taksówką jeździ … 
Pięknie rzeźbi… 
Szybę w oknie wymieni… 
W zespole tańczy… 
W mundurze na warcie stoi… 
Dawniej w zbroi walczył… 
Z górki na nartach zjeżdża…  
W ulach pszczół dogląda… 
W drukarni książki drukuje… 
W wyścigu szybko na rowerze jedzie… 
Dom tynkuje … 
Książki pisze… 
Obrazy maluje… 
Na halach owce pasie… 
Na kolei pracuje… 
W młynie ziarno na mąkę mieli… 
Ze spadochronem skacze… 
 

Świeże bułki piecze… 
Pyszne potrawy gotuje… 
Wysoki dom muruje… 
Po morzach i oceanach pływa… 
Leczy ludzi… 
Leczy zwierzęta… 
Z drewna meble robi… 
Kominy czyści… 
Wywiad przeprowadza… 
W drużynie piłkarskiej gra… 
Lekarstwa w aptece sprzedaje… 
Piosenki pięknie śpiewa… 
Książki w bibliotece wypożycza… 
Taksówką jeździ … 
Pięknie rzeźbi… 
Szybę w oknie wymieni… 
W zespole tańczy… 
W mundurze na warcie stoi… 
Dawniej w zbroi walczył… 
Z górki na nartach zjeżdża…  
W ulach pszczół dogląda… 
W drukarni książki drukuje… 
W wyścigu szybko na rowerze jedzie… 
Dom tynkuje … 
Książki pisze… 
Obrazy maluje… 
Na halach owce pasie… 
Na kolei pracuje… 
W młynie ziarno na mąkę mieli… 
Ze spadochronem skacze… 
 

 



Powtarzaj codziennie słowa, narysuj  dowolny znak                                         Powtarzaj codziennie słowa, narysuj   dowolny znak 

szafa      

szopa      

szelki      

szuflada      

szkoła      

szminka      

szpinak      

Uszy      

Paluszek      

Łańcuszek      

Leniuszek      

Koszula       

Nosze      

Kosze      

Kalosze      

Poszewka      

Pasza      

Kasza      

Maszyna      

Daszek      

Ptaszek      

Naszyjnik      

Kieliszek      

Klisza      

Wieszak      

Kieszeń      

Kapelusz      

Mateusz      

Mariusz      

Łukasz      

Klosz      

Mysz      

Gulasz      

Afisz      

bambosz      

Tadeusz      

Dariusz      
 

szafa      

szopa      

szelki      

szuflada      

szkoła      

szminka      

szpinak      

Uszy      

Paluszek      

Łańcuszek      

Leniuszek      

Koszula       

Nosze      

Kosze      

Kalosze      

Poszewka      

Pasza      

Kasza      

Maszyna      

Daszek      

Ptaszek      

Naszyjnik      

Kieliszek      

Klisza      

Wieszak      

Kieszeń      

Kapelusz      

Mateusz      

Mariusz      

Łukasz      

Klosz      

Mysz      

Gulasz      

Afisz      

bambosz      

Tadeusz      

Dariusz      
 



Różnicowanie słuchowe sz-s                                                                                     Różnicowanie słuchowe sz-s    

Otocz w czerwoną pętle obrazki z głoską – sz a niebieską z głoską –s           Otocz w czerwoną pętle obrazki z głoską – sz a niebieską z głoską –s            

Sza-sa 

 Sze-se 

Szo-so 

Szu-su 

Szy-sy 

Asza-asa 

Esze-ese 

Oszo-oso 

Uszu-usu 

Yszy-ysy 

Asz-as 

Esz-es 

Osz-os 

Usz-us 

Ysz-ys 

 

Sza-sa 

Sze-se 

Szo-so 

Szu-su 

Szy-sy 

Asza-asa 

Esze-ese 

Oszo-oso 

Uszu-usu 

Yszy-ysy 

Asz-as 

Esz-es 

Osz-os 

Usz-us 

Ysz-ys 

  
 

 



PORUSZAJ SIĘ TYLKO PO OBRAZKACH Z GŁOSKĄ - SZ PORUSZAJ SIĘ TYLKO PO OBRAZKACH Z GŁOSKĄ- SZ 

START 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

   META 

 
 
 

START 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

   META 

 



Powtarzaj zdania                                                                                                                                    Powtarzaj zdania 

 
Na starej szafie leży  szary - 
 
Pod łóżkiem stoją –  
 
 
Po ulicy szybko jedzie- 
 
 
W sypialni, w szafie wiszą- 
 
 
Mama uszyła nową – 
 
 
W piwnicy stoją czarne - 
 
 
Mateusz ma niebieski- 
 
 
Mama prasuje Szymonowi niebieską – 
 
 
W szufladzie, w  kuchni  są łyżki i  dwa duże 
 
 
Szymon nosi w kieszeni- 

 
Na starej szafie leży  szary - 
 
Pod łóżkiem stoją –  
 
 
Po ulicy szybko jedzie- 
 
 
W sypialni, w szafie wiszą- 
 
 
Mama uszyła nową – 
 
 
W piwnicy stoją czarne - 
 
 
Mateusz ma niebieski- 
 
 
Mama prasuje Szymonowi niebieską – 
 
 
W szufladzie, w  kuchni  są łyżki i  dwa duże 
 
 
Szymon nosi w kieszeni- 
 

            



Powtarzaj zwroty                                                                                                                                     Powtarzaj zwroty 
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