
Drodzy Rodzice, 
 
 Przekazuję  Państwu materiały do ćwiczeń logopedycznych z 

dzieckiem w domu. Są to ćwiczenia usprawniające artykulatory „Zabawy buzi 

i języka” oraz materiał językowy utrwalający naszą pracę w szkole. 

Serdecznie proszę o przeznaczenie w swoim domu miejsca -” kącika ładnej 

wymowy”, w którym dziecko pod okiem mamy lub taty, a może innej osoby 

dorosłej wykona przygotowane ćwiczenia. Bardzo proszę o przeznaczenie 

10- 15 minut dziennie na ćwiczenia razem z dzieckiem. Potrzebne będzie 

lusterko  

w dowolnym rozmiarze do autokontroli buzi podczas gimnastyki buzi i języka, 

małe kawałki papieru, słomki, piórka … i miejsce do pracy „stolikowej”.  

 Proszę nie żałować dziecku pochwał za pięknie wykonaną pracę. 

Również dziecko może być ekspertem podczas wypowiedzi rodzica, który 

czasem podczas ćwiczeń „pomyli się”. W czasie ćwiczeń zaleca się, by  

w domu były wyłączone media tj. radio, telewizor, komputer. Niech te 

kilkanaście minut  w „kąciku ładnej wymowy” będzie czasem uwagi  

i koncentracji na dźwiękach mowy i komunikacji z dzieckiem.  

 Dom jest naturalnym środowiskiem rozwoju mowy i języka, a Państwo 

jesteście pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami w tym obszarze. Warto 

rozmawiać z dziećmi przy każdej możliwej okazji bez presji czasowej,  być 

uważnym słuchaczem i partnerem w dialogu. Jestem przekonana o tym, że  

w Państwa domach codziennie czyta się dziecku bajkę i wspólnie ogląda 

mądrą, animowaną historyjkę. W moich materiałach znajdą się też krótkie 

wierszyki do opracowania własnych książeczek ilustrujących ich treść do tzw. 

czytania uczestniczącego. 

        Pozdrawiam  

    Anna Kuźbicka-  neurologopeda 

 

 



Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie: 

 
1. Ziewać przy nisko opuszczonej żuchwie, język spoczywa na dnie jamy 

ustnej. 

2. Przy szeroko otwartej jamie ustnej oddychać w ten sposób, że 

wdech następuje przez jamę nosową a wydech przez jamę ustną. 

Ruchy podniebienia miękkiego ćwiczący powinien obserwować w 

lustrze. 

3. Energicznie podnosić język i żuchwę do góry naciskając tyłem języka 

podniebienie miękkie. Początkowo ćwiczenie wykonywane jest wolno, 

następnie zwiększa się szybkość ruchów języka i siłę jego nacisku na 

podniebienie miękkie. 

4. Energicznie wymawiać połączenia spółgłoskowe- tylnojęzykowe: akka, 

okko, ekke, ukku, ikky, agga, oggo, egge, uggu, iggy. 

5. Głęboko oddychać przez jamę ustną przy zaciśniętym nosie i przez 

nos przy zamkniętej jamie ustnej. 

6. Kasłać przy wysuniętym języku. 

7. Chrapać na wdechu i wydechu. 

8. Płukać gardło- gulgotać. 

9. Masaż podniebienia miękkiego sterylnym palcem (prowokować odruch 

wymiotny) 

10. Energicznie wypowiadać samogłoski- staccato z obserwacją ruchów 

podniebienia w lustrze (z fonacją lub bez). 

11. Śmiech: ha, ha, ho, ho… z twardym atakiem głosu, z odchyloną głową  

i równoczesnym wyrzucaniem ramion do tyłu. 

12. Prowokować do częstego połykania. 

13. Pić przez słomkę. 

14. Ćwiczenia statyczne napinające mięśnie szyi i gardła, krtani 

(oporowanie): naciskać głową na dłonie umieszczone pod brodą, na 

potylicy, na uchu lewym, na uchu prawym. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej realizacji głosek /sz/, /ż/, 

/cz/, /dż/: 

 

Ćwiczenia języka: 

1. Buzia otwarta, czubek języka stuka po wałku dziąsłowym za górnymi 

zębami. 

2. Buzia otwarta, czubek języka masuje wałek dziąsłowy. 

3. Czubkiem języka oblizujemy górne dziąsła. 

4. Buzia otwarta, czubkiem języka dotykamy każdego zęba u góry. 

5. Buzia otwarta, czubek języka naciska na wałek dziąsłowy. 

6. Dokładne oblizywanie warg przy szeroko otwartej buzi, język 

porusza się powoli, w określonym kierunku. 

7. Buzia otwarta, czubek języka przesuwa się od górnego wałka 

dziąsłowego w stronę gardła. 

8. „Przyklejanie” języka do podniebienia i głośne „odklejanie” go 

Ćwiczenia warg: 

 Zęby złączone, wargi zaokrąglone i lekko wysunięte do przodu, 

zamykają się i otwierają 

 Ściągamy usta i wysuwamy do przodu 

 Wymawiamy bardzo dokładnie na przemian samogłoski i - u 10x 

 Na zmianę pokazujemy uśmiech i „pyszczek rybki” (wargi zaokrąglone 

przy złączonych zębach) 

 

Ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej realizacji głosek s,z,c,dz 

(głoski syczące) 

 

Ćwiczenia języka: 

1. na przemian język wąski, zaostrzony, potem szeroki, płaski (igiełka  

i placek) 

2. szeroki, luźny język układany symetrycznie za dolnymi zębami 

(placek) 

3. szybko wysuwamy język i chowamy go (jak kot pije mleko) 

4. dokładnie oblizujemy wargi przy szeroko otwartej buzi, język 

porusza się powoli w określonym kierunku (jak kot oblizuje się) 

5. dmuchamy na język ułożony w górkę; na języku powinien wytworzyć 

się rowek, którym przechodzi strumień powietrza (lokomotywa, która 

wypuszcza parę) 



6. język zwijamy w rulonik i dmuchamy, kąciki warg lekko zaciśnięte 

(naleśnik) 

7. język zwijamy w rulonik, przez który energicznie wydmuchujemy 

powietrze (armatka) 

 

Ćwiczenia warg: 

1. wargi rozciągamy w uśmiechu (wesołe usta) 

2. wargi wyginamy w podkówki (smutne usta) 

3. odsłaniamy zbliżone do siebie zęby rozciągając wargi w uśmiechu, 

następnie wracamy do układu wyjściowego (żaka) 

4. wymawiamy bardzo dokładnie na przemian samogłoski e – o (karetka 

pogotowia) 

 

Ćwiczenia oddechowe 

Powinny być wykonywane w przewietrzonym pomieszczeniu przez ok. 5 

minut. Powinny być wykonywane od 1 do 2 godzin po jedzeniu. 

1. Ćwiczenia oddechowe połączone z ruchami rąk, nóg i tułowia 

1. stań w lekkim rozkroku. Na wdech podnieś ręce na boki, na 

wydech powoli je opuszczaj 

2. stań w lekkim rozkroku. Na wdech podnieś ręce przed siebie na 

wysokość ramion, na wydech powoli je opuszczaj 

3. stań w lekkim rozkroku. Na wdech unoś wysoko ręce nad głowę, 

następnie zegnij kolana i pochyl się luźno do przodu, głośno 

wydychając powietrze. 

2. Oddychanie brzuszno-przeponowe 

1. połóż się na plecach, na podłodze. Ręce trzymaj na brzuszku. W 

czasie wdechu unoś ręce do góry, a w czasie wydechu opuszczaj 

je 

2. Ćwiczenia oddechowe z jednoczesnym wypowiadaniem 

pojedynczych głosek 

3. udawaj syczenie węża- sycz jak najdłużej na jednym wydechu 

4. udawaj szum wiatru- szum jak najdłużej na jednym wydechu 

Zabawy 

 puszczanie baniek mydlanych 

 dmuchanie balonika 

 dmuchanie na piórko 

 gaszenie świeczki 

 dmuchanie wiatraczka 



Przy tych ćwiczeniach wdech zawsze robimy nosem, a wydech buzią. 

Ćwiczenia języka 

 

Ćwiczenia powinny być wykonywane dokładnie i powoli przed lustrem  

i powtórzone co najmniej 5 razy. Osoba ćwicząca przed przystąpieniem do 

ćwiczeń powinna umyć buzię, aby język nie dotykał brudnych warg. 

 Wysunięty język przesuwaj od prawego do lewego kącika warg 

(wycieraczki w aucie) 

 policz językiem wszystkie zęby. Dotykaj czubkiem języka każdego 

zęba 

 Otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust 

(kółeczko) 

 Otwórz szeroko usta i wysuń język jak najdalej na zewnątrz; nie 

dotykaj zębów 

 Wysuń język z jamy ustnej jak najdalej na zewnątrz i mocno cofnij 

go w stronę gardła 

 Przesuwaj język po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych 

zębów 

 Przyciśnij mocno język do zębów i cofnij go, silnie trąc nim o dziąsła 

 i podniebienie aż do wytworzenia mlaskania 

Zabawy 

 łopatka- usta szeroko otwarte, wysuwanie języka daleko na brodę, 

język miękki, luźny 

 żądło- język ostry, napięty wysuwamy daleko do przodu 

 żołnierzyk- język dotyka podniebienia, stoi na baczność 

 malarz- malujemy językiem podniebienie górne, buzia szeroko 

otwarta 

 liczydełko- czubkiem języka liczymy górne zęby 

 huśtawka- wyciągamy język w kierunku nosa i brody, huśtamy go jak 

na huśtawce 

 konik- kląskamy(język przyssany do podniebienia) 

 malujemy kółeczko- oblizywanie ruchem warg posmarowanych miodem 

lub dżemem 

 miotełka- czubek języka wymiata zza dolnych zębów 

Ćwiczenia warg 

Ćwiczenia powinny być wykonywane dokładnie i powoli   przed lustrem  

i powtórzone co najmniej 5 razy. 

 Otwieraj szeroko buzię i ziewaj 



 Ryjek- usta wysunięte do przodu- u 

 Uśmiechnij się szeroko, a następnie otwieraj i zamykaj usta 

 Zabawa w konika i woźnicę- parskaj i cmokaj 

 Spróbuj zagwizdać 

 Rozdaj całuski 

 Nabierz powietrza pod dolną i pod górna wargę 

 Spróbuj dokładnie i wyraźnie wymawiać pary samogłosek: ao, ae, oi, 

uy 

Zabawy 

 Spróbuj utrzymać słomkę lub patyczek ustami. Powietrze wdychaj 

 i wydychaj kącikami ust. 

 Postaraj się zdmuchnąć płomyk świecy stopniowo zwiększając 

odległość od świecy. 

 Wydmuchuj bańki mydlane przez słomkę. 

 Spróbuj nadmuchać balonik. 

 Ułóż przed sobą na stole kłębuszek waty, wełny, papieru i postaraj 

się go zdmuchnąć ze stołu. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Źródło: Unilogo 2 Wyrazy w obrazkach Anna Lubner- Piskorska 

 



Nazwy obrazków, gdyby coś było wątpliwe. 
 

PESTKA  PASTA  PISKLĘ  

PISANKA  USTA  PLASTELINA  

WIOSNA  WIOSŁO  WYSPA  

ANANAS  SCHODY  SYROP  

SKARPETY  SKAKANKA  

SŁOIK  SŁOŃ  SMOK  

SŁOMKA  SPODNIE  

SPADOCHRON  SAMOCHÓD  

SAŁATA  SANKI  SAMOLOT  

SERWETKI  SER  SOPLE SOK  

SUKIENKA  SOWA  KLEKS  

KAKTUS  KOKOS  KŁOS  LIS  



LAS  OBRUS  NOS  PIES  

PAS  STOPY  STATEK  STÓŁ  

STRACH  BASEN  AGREST  

BRANSOLETKA  BOISKO  

FASOLA  DESKA  KOSA  

KAPUSTA  LASKA  KOSTKA  

LUSTRO  LIST  MISKA  

MASKA  PARASOL  MOST 

 

Materiał obrazkowy do utrwalania poprawnej artykulacji głoski s. 

 

Głoska s – sycząca, bezdźwięczna, usta rozciągnięte, głoska „uśmiechnięta”, 

język tworzy charakterystyczną szczelinę w centralnej części między zębami, 

można tę głoskę wymawiać długo. 

 

Jak korzystać z podanego materiału? 

 

1. Rozetnij obrazki. 

2. Uporządkuj obrazki wg miejsca występowania głoski s w wyrazie 

(początek, środek, koniec) 



 

 

Do wycięcia lub jako wzór: 

początek 

 

 
 
 

  

 

 

środek 

 

 
 
 

  

 

 

 

                                                                      
koniec 

 

 
 
 
 

  

 

 

3. Nazwij poprawnie obrazki. 

4. Pomaluj je. 

5. Można wydrukować podwójnie i bawić się w MEMO. 

 

Ćwiczenia początkowe z głoską s. 

 Syczymy jak wąż sssss.. (delikatnie) 

 Powtarzaj przed lustrem: 

są  so  su  se  sy 

as  os  us  es  ys 



         asa  oso  usu  ese  ysy 

 Na początek kilka łatwych wyrazów do powtórzenia: 

sad  sala  sama  sam  samolot  sowa  sól  sum  syn 

basen  fasola  lasek  pasek   

bus  hałas  nos  sos 

 Pytania: 

Co pozwala przejść na drugą stronę rzeki? 

Na czym można w zimę zjechać z górki? 

Jakie zwierzę szczeka? 

Jaka pora roku następuje po zimie? 

Jakie zwierzę ma bardzo długą trąbę? 

 Zagadka: 

Nadąsane, uśmiechnięte są, 

zawsze zdobią buzię twą. 

Coś cię boli- to je krzywisz, 

a otwierasz, gdy się dziwisz.  (usta) 

 Teraz mama może wypowiedzieć kilka słów błędnie (trzeba przy tym 

zasłonić twarz), dziecko powinno usłyszeć błąd i poprawić. np. fasiola, 

szamolot 

 Narysuj trzy przedmioty, w nazwach których występuje głoska s. 

 Namaluj samodzielnie wiosnę i pisankę. 

 Pomaluj obrazek 

 Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 



 





Materiał obrazkowo- wyrazowy do głoski sz. źródło: Unilogo 2- wyrazy w obrazkach Anna Lubner-
Piskorska 

 



 
 



 

 



 
 



Nazwy obrazków, gdyby coś było wątpliwe. 
 

SZAFA  SZABLA  SZAMPON  SZALIK  

SZERYF  SZELKI  SZUFELKA  SZOP  

SZYBA  SZUFLADA  PUSZKA  

PROSZEK  WIESZAK  USZY  

KAPELUSZ  AFISZ  KOSZ  KLOSZ  

PIÓROPUSZ  MYSZ  KALOSZE  

GRUSZKA  KASZTAN  KASZA  

KOSZULA  KIESZEŃ  MASZT  

KRUSZONKA  PODUSZKA  MUSZLA  

SZKATUŁA  SZKLANKA  SZPADEL  

SZNUREK  SZTORM  SZPAK  BROSZKA  

BASZTA  GROSZEK  BUKSZPAN 

 



 

Materiał obrazkowy do utrwalania poprawnej artykulacji głoski sz. Obrazki 

najlepiej wydrukować i rozciąć. Można kolorować, układać głoska sz na 

początku, w środku i na końcu. Mozna kopiować podwójnie i mamy MEMO. 

Głoska sz – szumiąca, szczelinowa, bezdźwięczna, usta zaokrąglone, język 

zbliża się do wałeczka dziąsłowego, zęby lekko dociśnięte; można tę głoskę 

wymawiać długo. 

Jak korzystać z podanego materiału? 

1. Rozetnij obrazki. 

2. Uporządkuj obrazki wg miejsca występowania głoski sz w wyrazie 

(początek, środek, koniec) 

Do wycięcia lub jako wzór: 

początek 

 

 
 
 

  

 

 

środek 

 

 
 
 

  

 

 

 

                                                                      
koniec 

 

 
 
 
 

  

 

 



 

Ćwiczenia początkowe z głoską sz. 

 Naśladuj szum wiatru sz sz sz sz sz.. (delikatnie) 

 Powtarzaj przed lustrem: 

sza  szo  szu  sze  szy 

asz  osz  usz  esz  ysz 

         asza  oszo  uszu  esze  yszy 

 Na początek kilka łatwych wyrazów do powtórzenia: 

szafa  szalik  szopa  szyba  szynka 

daszek  kasza  muszla  puszka  uszy   

gulasz  kalosz  kosz  mysz 

 Co to jest? 

Wiszą w niej ubrania. 

Myjesz nim włosy. 

Wkładasz je na nogi, gdy pada deszcz. 

Uczą się w niej dzieci. 

Znajdziesz ją nad morzem. 

 

 Zagadka: 

Czy to w biurku, czy w komodzie  

skarbów w niej przybywa co dzień. (szuflada) 

 

 Teraz mama może wypowiedzieć kilka słów błędnie (trzeba przy tym 

zasłonić twarz), dziecko powinno usłyszeć błąd i poprawić np. siafa, 

gruska. 

 Narysuj trzy przedmioty, w nazwach których występuje głoska sz. 

 Namaluj samodzielnie szafę  i wieszak. 

 Pomaluj obrazek 

 Powodzenia! 
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CZAPKA  CZAJNIK  CZEKOLADA  

CZAPLA  CZOŁG  CZEPEK  CZUBEK  

CZOŁO  BECZKA  CZUPRYNA  

KACZKA  GORĄCZKA  KONICZYNA  

KOLCZYK  MACZUGA  LICZYDŁO  

OCZY  OBRĄCZKA  PACZKA  

OGRODNICZKA PĄCZEK  PAJĘCZYNA  

PIECZEŃ  PIECZĄTKA  PRACZKA  

POCZTA  RĘKAWICZKI  RĘCZNIK  

TARCZA  TACZKA TĘCZA TECZKA  

WŁÓCZKA  UCZEŃ  WYKAŁACZKA  

WTYCZKA  BOGACZ  BIEGACZ  



KLUCZ  BRODACZ 



 



 



 



 



CEGŁA  CEBULA  CUKIEREK  CENA  

CYGANKA  CUKIERNIA  CYRK  

CYMBAŁKI  CYTRYNA  CYRKIEL 

BALETNICA  BACA  KOTWICA  

DONICA  KLOCKI  KIEROWNICA  

LWICA  KRAWCOWA  OWCA  

MOTOCYKL  PACKA  OWOCE  

PLECAK  PLACKI  PROCA  PRECEL  

TABLICA  RECEPTA  ULICA  TACA 

 

 

 



 

 



 



 



 


