
wakacyjny
zestaw

utrwalający
/głoski szumiące/

ćwicz regularnie !!



1. rozgrzewka

naśladuj odgłos konia uderzającego kopytami o
bruk
wysuwaj szeroki język na zewnątrz jamy ustnej, a
następnie go chowaj

otwórz szeroko buzię i policz wszystkie zęby jezykiem

przyssij język do podniebienia (powtórz 5 razy)

wysyłaj buziaczki wszystkim dookoła

naśladuj odgłos karetki  e-o e-o e-o

jeśli potrafisz gwizdać, to gwiżdż głośno i cicho (na
przemian)

2. ćwiczenia wstępne
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3. nagłos

szpak, szept,
szum, szafa,
szynka, szuflada,
szal, szymon,
szyja, szopa,
szejk, szum,
szakal, szef,
szyb, szatyn,
szałwia, szymon,
szampon, szampan,
szaman, szambo,
szybko, 

żaba, rzeka, żuk,
żółty, żonkil,
żel, żona, rząd,
żak, żeton, żyć,
żagiel, żaneta,
żal, żółw, rzepa,
żmija, żabot,
żywność, życie,
rzęsy, rzut, żuć,
rzepa, rzepak,
żbik, rzym, żniwa

czas, czosnek,
człowiek, czapka,
czoło, czołg,
czapla, czajka,
czajnik, czechy,
czubek, czepek,
czekolada, czat,
czek, czesiu,
cześć, czuwaj,
część, czółno

dżem,
dżokej,
dżuma, dżin, 
dżins,
dżokejka,
dżoker,
dżungla,
dżentelmen, 



4. śródgłos

kaszka, daszek,
kiszony, ptaszek,

kapelusze,
koszyk, kasza,

poduszka,
kalosze 

kaszel, pluszak,
kasztan, apaszka,
puszka, muszelka,
węszy, śmieszny,
pieszy, cieszy,
powiększa

bażant,
bakłażan, drzwi,
brzuch, świeży,

warzywa,
naraża 

drzemka,
orzechy,

sprzedać, parze,
każe, grzbiet,

pierzyna

beczka, kaczka,
owieczka,

smoczy, oczy,
męczy, mleczko,

apteczka

wilczy, liczy,
owczy, beczy,

włóczka, moczy,
milczy, wnuczka,

paczka

rodżer, 
menadżer, 

 

zjeżdża,
odjeżdża,

przyjeżdża 
 



5. wygłos

gulasz, 
busz, jeż, 
masz, wasz,
nasz, afisz,
fałsz, flesz,
głusz, klosz,
plusz, zamsz,
śpisz, śnisz,
ufasz, zdasz,
bijesz, chcesz,

czynsz,
dobosz, fetysz,
flausz, judasz,

jowisz,
kalosz,
kawosz,

kokosz, mistrz,
pijesz, 

 

bicz, kicz, 
lecz, licz,
łącz, mecz,
mocz, tocz,
ciecz, depcz,
jelcz, klucz,
klacz, kwicz,
mlecz, piecz,

pejcz, połącz,
płucz, skocz,
skecz, smycz,
tańcz, tłucz,
walcz, zlicz,
złącz, znicz,

bogacz,
kopacz,
łapacz,

puchacz,  
 



6. zdania
szymon szybuje na szalonym
szalu po szybkich szynach.
tobiasz szuka kosztownego
kapelusza z szaszłykiem.
szop szykuje puszyste szafy.
mysz szybuje szybko z szefem.
jeż poszukuje pluszowej
myszy z wieszakiem w
szufladzie.
agnieszka i mateusz szli
szybko przez szalony szlak.

żelowe żaby pożerają
żółte jeżyny.
na burzliwym morzu żuki i
żmije mają koleżeńskie
życie.
żonkile i żubry żaglują
na olbrzymiej pierzynie.
żona jerzego pożarła
żółte żółtko kurze.
olbrzym ma żal do jeża. oczy czapli czekają na

czekoladowy kubeczek.
czesław beczy i wylicza
liczby na czeku.
uczony czyta upieczony przez
czesię boczek.
czysta kaczka kaleczy
czytelny mecz mleczem.
loczki czają się na czole.
pocztowy pączek czatuje na
bączki i bułeczki.

dżery pływa z
dżokejem w
dżakarcie.
dżem wyjeżdża z
dżokejką po
drożdżówkę.
dżinsy jeżdżą z
rodżerem po
menadżera.



7. zadania

znajdź jak najwięcej rymów do wyrazów : 

muszki
poduszka
pierzyna

smaży
kaczka
laleczka

szelki
szminka
pączek

odczytaj wyrazy napisane wspak :

kezcąp
zculk
akzcat
akpazc
kinjazc
teleikzs
afazs

kezsileik
zsulepak
ikzsulap
meżd
algnużd
akezr
byzrg

znajdź w swoim domu
20 przedmiotów z
głoską /sz/, /ż/, /cz/
lub /dż/ w nazwie.
zapisz ich nazwy wspak
i poproś rodziców o
rozwiązanie

zadanie z gwiazdką

samodzielnie lub z
pomocą rodzica
stwórz krzyżówki
do haseł : 

babeczka
szybowiec
grzebień
dżungla

narysuj komiks, w
którym znajdą się : 

mysz
szal
żuk
żonkil
żaba

czepek
czoło
dżem
morze
szop



8. zalecenia
zachęcam państwa do regularnych ćwiczeń w
trakcie przerwy wakcyjnej
bez systematycznej pracy w domu efekty terapii
będą znikome
poza przygotowanymi przeze mnie ćwiczeniami
polecam następujące pozycje wydawnicze : 

"wierszyczki łamijęzyczki", marta
anders, wyd. harmonia
"szkoła poprawnej wymowy -
szumki", beata dawczak i izabela
spychał, wyd. harmonia
"mówię! - wierszyki i zabawy
logopedyczne utrwalające
prawidłową wymowę głosek sz, ż,
cz, dż", barbara czarnik, wyd.
harmonia
"wyszukiwanki logopedyczne -
szereg głosek szumiących",
magdalena jarosz, wyd. harmonia

1.

2.

3.

4.

w razie pytań / wątpliwości
zapraszam do kontaktu : ............................................

udanych wakacji !!!


