
 

Drodzy uczniowie uczęszczający na zajęcia logopedyczne poniżej przedstawiam ćwiczenia, 

które możecie wykonywać w domu. Proszę by w miarę możliwości wykonywać je 

codziennie.  

                                                                       Pozdrawiam wszystkich . 

 

Ćwiczenia do głoski [r]:  
- przesuwanie języka o prawego do lewego kącika ust, 

 - unoszenie języka do nosa, 

 - oblizywanie ust, 

 - liczenie zębów językiem, 

 - kląskanie czubkiem języka, 

 - nagryzanie koniuszka języka, 

 - motorek wymawianie głoski [t] przez uderzenie końcem języka o podniebienie, podobnie zgłoską[d]      

- naśladowanie odgłosu strzelania z karabinu, 

 - zdmuchiwanie lekkich przedmiotów z czubka języka, 

Zalecane ćwiczenia warg:  

- przesadne, wyraźne wymawianie głoski u – i, 

 - wymawianie samogłosek a – o przy szeroko otwartych ustach, 

 - cmokanie,  

- utrzymywanie ołówka między nosem, a górna warga  

- parskanie wargami,  

- ssanie wargi dolnej, potem górnej, 

 - nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza, 

 - zwieranie warg (zabawa w pyszczek ryby). 

 Zalecane ćwiczenia podniebienia miękkiego:  

- ziewanie przy nisko opuszczonej szczęce dolnej, 

 - kaszlenie z wysuniętym na zewnątrz językiem, 

 

 Odczytaj wyrazy  

trampki,  

 trasa  

trąbka  

trociny  

trójkąt  

trybuna  

tramwaj  



trapez  

 

Przeczytaj wyrażenia dzieląc je na sylaby. 

 cy-try-no-wy krem 

 za-krę-co-ny kran  

wy-kro-pko-wa-na koł-dra  

do-bra kró-lew-na  

kró-lew-ski kró-lik  

od-krę-co-na na-kręt-ka 

 

 

Ćwiczenia dla uczniów z nieprawidłową wymową głoski sz i cz 

 
1. Ćwiczenia oddechowe – wyrabianie oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, – 

- wdech przez nos, wydech ustami,  

- unoszenie rąk w górę podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu 

- wykonanie wydechu wymawiając „s” z jednakową głośnością, 

 - wykonanie wydechu wymawiając „s” raz ciszej, raz głośniej, 

 - wykonanie wydechu dmuchając na skrawek papieru (odchylenie papieru musi być cały czas 

jednakowe), 

 - wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę,  

 - dmuchanie na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeczki,  

- nadmuchiwanie balonów 

2.Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: 

- ćwiczenia języka:  

- gwałtowne wysuwanie i wsuwanie języka w głąb jamy ustnej 

-zlizywanie z talerzyka miodu, posypki na torty,( na niby) – 

- „kląskanie” językiem o podniebienie twarde,  

- dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie opuszczonej żuchwie,  

-  lizanie podniebienia przy otwartych ustach, 

 - wypychanie językiem policzków. ćwiczenia warg: 

 - szybkie zmienianie układu ust „uśmiech”-„ryjek”, 

 - wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie i cmokanie, 

 - zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie,  

 - nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem. 

- Ćwiczenia podniebienia miękkiego:  

- wdychanie i wydychanie powietrza przez nos, 

 - wypowiadanie sylaby apa z przedłużeniem momentu zwarcia warg, 

 - wypowiadanie sylab      ap, op, ep, yp, up z przedłużeniem zwarcia warg, 

  - ćwiczenia z rurką do napojów (przenoszenie kawałków papieru),  



 

Pamiętaj o prawidłowej pozycji podczas wymowy głoski „sz” 

 Podczas wymowy głosek szumiących czyli sz, ż, cz, dż język przypomina 

kształtem łyżeczkę. Jest zawinięty po bokach i lekko na czubku. Boki języka 

dotykają do dziąseł przy bocznych zębach. Wargi powinny być ułożone w "ryjek" 

i wysunięte lekko do przodu. Zęby są przymknięte. Wymawiając te głoski, 

staramy się dmuchać powietrze wąskim strumieniem na czubek języka. 

 

Odczytaj powoli i wyraźnie  zdania przeciągając głoskę „sz” 

 

"Co szumi?” 

- Szumi morze – szszsz... 

- Szumi wiatr – szszsz... 

- Szumi woda – szszsz... 

- Szumi las – szszsz... 

- Szumią drzewa – szszsz...  

-Szumią liście – szszsz...  

-Szumię ja – szszsz... 

- Szumisz ty – szszsz.. 

-. Szumi mama – szszsz... 

- Szumi tata – szszsz 

- Szumi miś – szszsz... 


