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Wyrazy do obrazków: 
 

ZAPAŁKI   ZAMEK   ZEBRA  

ZAPIEKANKA   ZOO     ZŁOTO   ZUPA  

ZNAK   ZMYWARKA   

GAZETA    DINOZAUR    GWIAZDA  

GNIAZDO    KAMIZELKA    GWIZDEK  

KOMBINEZON    KARUZELA   KOZAKI  

KOZA   LIZAK   LIMUZYNA   MEDUZA  

MAZAKI   PREZENT   OGRYZEK  

TELEWIZOR   PUZON   WAZON   WAZA 

Prawidłowa artykulacja głosek syczących  

Cele: Prawidłowa artykulacja głoski z w wyrazach 
 

Bardzo proszę o przeprowadzenie ćwiczeń wg scenariusza. Dziecko, które 

już próbuje czytać może wykorzystać dołączone etykiety. Ćwiczenia 

wykonujemy w „kąciku ładnej wymowy”, konieczna jest autokontrola w lustrze 

(chodzi o eliminowanie  wymowy międzyzębowej). Dodatkowo można 

wydrukować wyrazy i rozciąć wszystkie litery lub sylaby. 

Powodzenia! 
 
Ćwiczenie 1. 
Ćwiczenie artykulacji 
Przypomnienie ułożenia narządów artykulacyjnych w czasie artykulacji 
głosek: 



Głoska z- szczelinowa, dźwięczna, głoska „uśmiechnięta”, podczas 
artykulacji usta są rozciągnięte, zęby lekko dociśnięte, głoskę można 
artykułować długo 

 

Powtórz przed lustrem: 
za  zo  zu ze  zy 
aza  ozo  uzu  eze  izy  yzy 
 
Ćwiczenie 2. 
Analiza i synteza sylabowa wyrazów 
Dziecko podaje wyrazy, które zaczynają się na podawane sylaby: 
 

 za- (zabawa) 

 ze- (zegar) 

 zu- (zupa) 
Ćwiczenie 3. 
Słuch fonematyczny 
Dziecko wskazuje, który wyraz zaczyna się głoską z: 

 zabawa, sanki, żaba 

 zima, zamek, żądło 

 żyrafa, zapałka, ziemia 

 ziółko, zakupy, żona 

 zadanie, rzemień, ziemniak 

Jak korzystać z podanego materiału? 

 Rozetnij obrazki. 

 Uporządkuj obrazki wg miejsca występowania głoski z w wyrazie 

(początek, środek). 

Do wycięcia lub jako wzór (zielony kolor dla głosek syczących) 

początek 

 

 
 
 

  

 

środek 

 

 
 
 

  



                                                                   

 Nazwij poprawnie obrazki. 

 Pomaluj je. 

 Można wydrukować podwójnie i bawić się w MEMO. 

 

Ćwiczenia początkowe z głoską z. 

 Naśladujemy odgłos komara z z z z z (delikatnie) 

 Powtarzaj przed lustrem: 

za  zo  zu  ze  zy 

         aza  ozo  uzu  eze  yzy 

 Na początek kilka łatwych wyrazów do powtórzenia: 

zabawa zadanie  zakupy  zapałka  ząb  znak  złoto 

 Pytania: 

Co wskazuje godziny? 

Czym bawią się dzieci? 

Jakiego koloru jest kasztan? 

Co buduja ptaki na drzewach? 

Jakie zwierzę jest w czarno-białe paski? 

 Zagadka: 

Są piękne, zdrowe i białe, 

gdy je pastą i szczotką 

wyszorujesz całe. (zęby) 

 Teraz mama może wypowiedzieć kilka słów błędnie (trzeba przy tym 

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

ziupa. 

 Narysuj trzy przedmioty, w nazwach których występuje głoska z. 

Ćwiczenia początkowe z głoską z. 

 Naśladujemy odgłos komara z z z z z (delikatnie) 

 Powtarzaj przed lustrem: 

za  zo  zu  ze  zy 



aza  ozo  uzu  eze  yzy 

 Na początek kilka łatwych wyrazów do powtórzenia: 

zabawa zadanie  zakupy  zapałka  ząb  znak  złoto 

 Pytania: 

Co wskazuje godziny? 

Czym bawią się dzieci? 

Jakiego koloru jest kasztan? 

Co buduja ptaki na drzewach? 

Jakie zwierzę jest w czarno-białe paski? 

 Zagadka: 

Są piękne, zdrowe i białe, 

gdy je pastą i szczotką 

wyszorujesz całe. (zęby) 

 Teraz mama może wypowiedzieć kilka słów błędnie (trzeba przy tym 

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

ziupa. 

 Narysuj trzy przedmioty, w nazwach których występuje głoska z. 

 Namaluj samodzielnie brązową bluzę i zapaloną zapałkę. 

Powtarzaj razem z mamą wierszyk: 

Sos 

Zrobił Zenek słony sos. 

Pies do niego wsunął nos. 

Liznął sos i zawył w głos: 

Ale ostry jest ten sos! 

 




