
Głoski ciszące                                                                          9.06.2020 r. 

Cel: Będę prawidłowo mówił głoski ciszące w wyrazach i zdaniach. 

Jak osiągnę cel?  

1. Poćwiczę aparat mowy. 

2. Wykonam ćwiczenia oddechowe 

3.  Poćwiczę w oparciu o zabawę ortofoniczną. 

4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoski ciszące.  

5. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski. 

 

1. Poćwicz aparat mowy 

Dziś proponuję na rozgrzewkę ćwiczenia motoryczne warg i języka przygotowujące do 

prawidłowej realizacji szeregu głosek ciszących 

https://www.youtube.com/watch?v=k-xn-IbPoTU&feature=youtu.be 

Po rozgrzewce kilka ćwiczeń utrwalających  

- Liczymy czubkiem języka dolne ząbki od wewnątrz 

-  Bawimy się w malowanie czubkiem języka dolnych ząbków również od wewnątrz. 

-  Próbujemy jak najmocniej dociskać języczek do dolnych zębów od wewnątrz. 

-  Zlizujemy miód czy dżem z wałka dziąsłowego dolnego (tuż za dolnymi zębami). 

- „Przeciągający się kotek” – czubek języka opieramy o dolne zęby, a środek języka 

unosimy do góry do podniebienia. 

- Mocno ssiemy landrynkę środkiem języka (można za pomocą szpatułki wskazać dziecku 

gdzie jest ten magiczny środek języka). 

 - Wymawiamy głośno: iiiii, hihihihihi, ihi ihi ihi, jjjjjjja. tia, tio, tiu, tie, albo próbujemy 

szybko wypowiadać – tsia, tsio, tsiu, tsie. 

- Ćwiczymy wargi robiąc naprzemiennie „ryjki i uśmiechy” czyli u-i-u-i-u-i (przesadnie 

rozciągamy usta w uśmiechu). 

- Wypowiadaj samogłoski na jednym wydechu /np. eo, ao, aeiouy/ 

-  Udawanie śmiechu w różnych tonacjach, na przemian głośno i cicho hhiiii,hiiii,hi i 

-  Udawanie konia: ihaa, ihaa… 

- Zrób z jezyka koci grzbiet i wymawiaj „ki,ki,ki,ki” 

          Ćwiczenia żuchwy  

- płynnie i spokojnie otwieraj i zamykaj żuchwę, trzymając palec wskazujący na brodzie, 

- obniżaj żuchwę przy zamkniętych ustach, w pozycji górnej zęby zwarte, w dolnej 

oddalone od siebie; 

- swobodnie, miękko wypowiadaj - da, da, da, 

- wykonuj szybkie, rytmiczne, drobne ruchy żuchwą wymawiając cicho papapapapa, 

- pochyl głowę i luźną, ciężką żuchwą 'zamiataj podłogę',  

- wyobraź sobie, że żujesz gumę przy zamkniętych ustach, a ona staje się coraz większa. 

 



 

2.Ćwiczenia oddechowe.  

Skopiuj link, przygotuj : 

- słomkę; 

- piłeczkę styropianową lub nakrętke z butelki 

- bramki zbudowane z klocków 

https://www.youtube.com/watch?v=UTP67Dj9GcY&feature=emb_title 

 

. Zagraj w mecz piłki nożnej przez słomkę  

Mecz piłki nożnej przy stoliku. Co jest potrzebne do zorganizowania 

logopedycznych rozgrywek w football:  

-boisko (załącznik na ostatniej stronie) 

-karton z wyższymi ściankami  

-2 bramki np.z klocków lego  

-słomki  

-piłka (styropianowa, do pingponga albo zrobiona z folii aluminiowej)  

-tablica do zapisywania wyników  

 https://www.youtube.com/watch?v=XqVPEieoBN0&feature=emb_title  

 

3.Zabawa paluszkowa 

RODZINKA 

(dotykamy kolejno paluszków, zaczynając od kciuka) 

Ten duży- to dziadziuś 

A obok – babunia 

Ten w środku -to tatuś. 

A przy nim- mamunia. 

A to jest- dziecinka mała 

A to- moja rączka cała!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTP67Dj9GcY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XqVPEieoBN0&feature=emb_title


4.Ułóż buzię, żeby wyszły ładne ciszki. 

 

Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy 

mówimy głoski ciszące :  

– oprzyj czubek języka o dolny wałek dziąsłowy 

- środek języka unieś do przedniej części podniebienia 

twardego. 

– wargi są lekko rozchylone, nieznacznie wysuń je do 

przodu, ich kąciki zaciśnij, 

– ząbki zbliż tak, aby strumień wydychanego powietrza 

przeszedł między nimi. 

Jeśli dziecko napotka na problemy w prawidłowej 

wymowie głosek [ś, ź], można spróbować innym 

sposobem wywołać pożądaną głoskę np. przez: 

- wymawianie przedłużonego i ściszonego iii lub hiii, 

przy maksymalnym zbliżeniu zębów; 

- wymawianie głoski s, a następnie cofanie języka do tyłu, ale nie ku górze ( można cofnąć ku tyłowi język 

szpatułką, przyciskając lekko jego czubek); 

- mocne dmuchanie, przy przyciskaniu czubka języka szpatułką, przy zbliżonych do siebie zębach. 

5.Wykonaj zadania, które ci się spodobają : 

Zadanie 1 

 

 

 



Zadanie 2  Powtórz :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 

Przeczytaj lub powtórz wyrazy. Pokoloruj obrazki. Wybierz po dwa wyrazy                      

z głoską [ś], z głoską [ź], z głoską [ć] , z głoską [dź] ułóż z nimi zdania. 

 





 

 



Zadanie 4 

Nazwij obrazki. Przeczytaj rymowankę i ułóż obrazki w rzędzie (w kolejności 

czytania). Możesz wymieszać obrazki i ułożyć własną rymowankę. Obrazki możesz 

wydrukować 2 razy i zagrać w „Memory”. 

 

 

Zadanie 5 

Przeczytaj wiersz. Narysuj przedstawionego w nim ptaka. Poproś osobę dorosłą, by 

opowiedziała ci o tych ptakach lub poszukaj informacji w dostępnych źródłach. 

 

„Łabędzie” 

 

Dokąd idzie, dokąd pędzi  

chmara białych tych łabędzi?  

Dziób otwarty, wdzięk w ich chodzie, 

 płyną pięknie jak po lodzie.  

Biegną, gdzie pod gołym niebem, 

        dziatki karmią ptaki chlebem. 

 



                  Zadanie 6 

                Przeczytaj zdania : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 7 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 


