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II szereg 
s  z c dz 

 
Czubek języka układamy za dolnymi zębami, wargi natomiast płasko, tak aby 

przylegały do zębów- zęby widoczne. 
 
 
Ćwiczenia wstępne: 
 
- kląskanie czubkiem języka 
- wypychanie językiem policzków 
- układanie języka w kształt szpilki, rurki, łyżeczki 
- oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach 
- unoszenie języka na przemian do górnych i dolnych zębów 
- tworzenie ze złączonych warg na przemian uśmiechu- dzióbka 
- kierowanie języka do nosa, brody, ucha prawego, lewego jak najdalej  
- dmuchanie przez rurkę i do rurki 

 
Bibliografia : 
Edyta Joanna Lichota „ Terapia wad wymowy”  
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Głoska [s] 
 

słowniczek zajęciowy – głoska [s] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-
gloska-s/ 
 
gra planszowa z głoską [s] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/11/Gra-planszowa-z-
g%C5%82osk%C4%85-s.pdf 
 
logopedyczne kółko i krzyżyk [s] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-
krzy%C5%BCyk-s-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-
%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf 
 
zdania z głoską [s] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/10/zdania-z-
g%C5%82osk%C4%85-s.pdf 
 
krzyżówka z głoską [s] w wygłosie 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2014/11/krzyzowkaswyglos.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-s/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-s/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/11/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-s.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/11/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-s.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-s-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-s-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-s-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/10/zdania-z-g%C5%82osk%C4%85-s.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/10/zdania-z-g%C5%82osk%C4%85-s.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2014/11/krzyzowkaswyglos.pdf


3 

 

Głoska [z] 
 

słowniczek zajęciowy – głoska [z] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-
gloska-z/ 
 
gra planszowa – głoska [z] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-
g%C5%82osk%C4%85-Z.pdf 
 
logopedyczne kółko i krzyżyk – głoska [z] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-
krzy%C5%BCyk-z-nag%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os-1.pdf 
 
 
 

 

Głoska [c] 
 
słowniczek zajęciowy – głoska [c] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-
gloska-c/ 
 
gra planszowa z głoska – głoska [c] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/06/Gra-planszowa-z-
g%C5%82osk%C4%85-c-1.pdf 
 
logopedyczne kółko i krzyżyk – głoska [c] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-
krzy%C5%BCyk-c-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-
%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf 
 
zdania z obrazkami – głoska [c] w nagłosie 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2018/05/zdania-z-c2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-z/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-z/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-Z.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-Z.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-z-nag%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os-1.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-z-nag%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os-1.pdf
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-c/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-c/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/06/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-c-1.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/06/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-c-1.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-c-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-c-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-c-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2018/05/zdania-z-c2.pdf
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Głoska [dz] 
 
Słowniczek zajęciowy – głoska [dz] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-
gloska-dz/ 
 

gra planszowa  głoska [dz] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/g%C5%82oska-dz-gra-z-
kostk%C4%85-1.pdf 
 

 
 
 
 

 
 
 

III szereg 
sz  ż  cz  dż 

 

Czubek języka kierujemy za górne zęby do wałka dziąsłowego, zęby zwieramy, 
wargi układamy w dzióbek. 

 

Ćwiczenia wstępne: 
 

- wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej, 
- żucie brzegów języka zębami trzonowymi, w celu rozciągania całej jego   
powierzchni, 
- liczenie językiem górnych zębów, 
- robienie językiem kropek na podniebieniu, 
- zasłanianie szerokim językiem górnych zębów 
- układanie języka w kształt łyżeczki, 
- oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach, 
- tworzenie na przemian uśmiechu-dzióbka, 
- kierowanie języka do nosa, brody, prawego, lewego ucha jak najdalej, 
- unoszenie szerokiego języka do górnego i dolnego dziąsła 
- szybkie powtarzanie głoski llllll..., przy szeroko otwartych ustach, 
- szybkie powtarzanie głosek: t,d,n dziąsłowych. 
 

Bibliografia : 
Edyta Joanna Lichota „ Terapia wad wymowy” 
 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-dz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-dz/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/g%C5%82oska-dz-gra-z-kostk%C4%85-1.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/g%C5%82oska-dz-gra-z-kostk%C4%85-1.pdf
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Głoska [sz] 
 
 

słowniczek zajęciowy – głoska [sz] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-
zajeciowy-gloska-sz/ 
 
gra planszowa – głoska [sz] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-
g%C5%82osk%C4%85-SZ-1.pdf 
 
logopedyczne kółko i krzyżyk – głoska [sz] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-
krzy%C5%BCyk-sz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-
%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf 
 
zdania z obrazkami- głoska [sz] w nagłosie 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2014/11/sz-do-czytania-N.doc-2.pdf 

 
 

Głoska [ż] 
 
 

słowniczek zajęciowy – głoska [ż] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-
zajeciowy-gloska-z-2/ 
 
gra planszowa z głoską [ż] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-
g%C5%82osk%C4%85-%C5%BB.pdf 
 
logopedyczne kółko i krzyżyk – głoska [ż] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-
krzy%C5%BCyk-%C5%BC_rz-nag%C5%82os-i-
%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf 

 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-sz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-sz/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-SZ-1.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-SZ-1.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-sz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-sz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-sz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2014/11/sz-do-czytania-N.doc-2.pdf
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-z-2/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-z-2/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-%C5%BB.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/02/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-%C5%BB.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-%C5%BC_rz-nag%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-%C5%BC_rz-nag%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-%C5%BC_rz-nag%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf


6 

 

Głoska [cz] 
 

słowniczek zajęciowy – głoska [cz] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-
zajeciowy-gloska-cz/ 
 

gra planszowa- głoska [cz] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/06/gra-planszowa-z-
g%C5%82osk%C4%85-cz.pdf 
 

logopedyczne kółko i krzyżyk -głoska [cz] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-
krzy%C5%BCyk-cz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-
%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf 
 

zadanie z głoską [cz] w śródgłosie 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2018/03/pus_srodglos_cz.pdf 
 
 

Głoska [dż] 
 

słowniczek zajęciowy – głoska [dż] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-
zajeciowy-gloska-dz-2/ 
 
 

Różnicowanie głosek 
 

Słowniczek zajęciowy – różnicowanie [s] – [sz] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-
zajeciowy-roznicowanie-s-sz/ 
 
Słowniczek zajęciowy – różnicowanie [z] – [ż] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/roznicowanie-z-
z/ 
 

Słowniczek zajęciowy – różnicowanie [c] – [cz] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-
zajeciowy-roznicowanie-c-cz/ 
Słowniczek zajęciowy – różnicowanie [dz] – [dż] 
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-
zajeciowy-roznicowanie-dz-dz/ 

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-cz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-cz/
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/06/gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-cz.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/06/gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-cz.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-cz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-cz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-cz-nag%C5%82os-wyg%C5%82os-i-%C5%9Br%C3%B3dg%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2018/03/pus_srodglos_cz.pdf
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-dz-2/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/slowniczek-zajeciowy-gloska-dz-2/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-s-sz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-s-sz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/roznicowanie-z-z/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/roznicowanie-z-z/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-c-cz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-c-cz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-dz-dz/
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-dz-dz/
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Głoska „r” 

 
Ćwiczenia wstępne: 
 
- kląskanie czubkiem języka 
- ssanie cukierka 
- unoszenie szerokiego języka na górne zęby 
- „drukowanie języka”- masaż języka przez wysuwanie go między lekko 
rozwarte zęby 
- szybkie powtarzanie głoski llllll..., przy szeroko otwartych ustach, 
- szybkie powtarzanie głosek: t,d,n dziąsłowych 
- zdmuchiwanie z czubka języka skrawka papieru 
 

Bibliografia : 
Edyta Joanna Lichota „ Terapia wad wymowy”  
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Ćwiczenia przygotowawcze do wymowy głoski r 
 
 1. Rozpoczynamy od szybkiego wymawiania głosek ttt, ddd, tdntdntdntdn, 
  
- deda- dra….  
- dedo- dro…     
- dedu- dru…. -dra,dro,dru,dre,dry 
- dede- dre…   
- dedy- dry… 
 
 
- teda- tra… 
- tedo- tro…     
- tedu- tru…. -tra,tro,tru,tre,try 
- tede- tre… 
- tedy- try 
 
2. Ćwiczenia prowadzimy przy otwartych ustach gdyż wtedy zmuszamy język do 
pionizacji. 
 
3. Wymawiając ddddd przesuwamy palcem pod językiem w prawo i lewo 
pobudzając go do drgań. 
  
-TRAWA, TRASA, TRAMWAJ, TRATWA, TRAMPKI, TROJE TROCHĘ TRUDNY, 
TRUSKAWKA, TRYBUNA 
 

- DRABINA, DROGA, DREWNO, DREWNIAKI, DRUT 
 
-ATRA, ATRO,  ATRE, ATRU, ATRY, OTRA, OTRO, OTRE, OTRU, OTRY 
 
-STRAŻAK, WIATRAK, SIOSTRA, JUTRO, LUSTRO, STRUMYK, OPATRUNEK, STRUŚ, 
CYTRYNA 
 
 -ADRA, ADRO, ADRE, ADRU, ADRY, ODRA, ODRE, ODRO, ODRU, ODRY 
 
 -KOŁDRA, WIADRO, ZDROWY, BIEDRONKA, LANDRYNKI, ADRES 
 
-TRUDNA DROGA,  
-DROBNY DRUK,  
-DRUGA STRONA,  
-DREWNIANY WIATRAK 
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-STRAŻAK NIESIE DRABINĘ. 
-NA DRODZE LEŻY DRUT. 
-SIOSTRA KUPIŁA TRUSKAWKI. 
-NA STRYCHU WISI FUTRO. 
 

 
Bibliografia: 
Genowefa Demel „Minimum logopedyczne 
nauczyciela przedszkola” 

 
 
 
Gra planszowa głoska [r] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gra-planszowa-z-
g%C5%82osk%C4%85-r.pdf 
 
Kółko i krzyżyk głoska [ r] 
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-
krzy%C5%BCyk-tr-nag%C5%82os.pdf 
 
 
 

       Opracowała: Beata Czapiewska 
              Logopeda 
 
 
 
 

https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-r.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gra-planszowa-z-g%C5%82osk%C4%85-r.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-tr-nag%C5%82os.pdf
https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/03/K%C3%B3%C5%82ko-i-krzy%C5%BCyk-tr-nag%C5%82os.pdf

