
KOCHANE DZIECI I DRODZY RODZICE

Dzisiaj zajmiemy się prawidłową wymową głosek syczących, a przede wszystkim utrwalaniem 
prawidłowej artykulacji głoski S.
Podczas wymowy głoski S usta są rozchylone ( jak przy uśmiechu), zęby są zbliżone. Czubek 
języka przylega do wewnętrznej powierzchni dolnych siekaczy.
Przypominamy sobie jak syczy wąż. Próbujemy to zrobić i cały czas pamiętamy, aby „nasz wąż” 
nie uciekał przed zęby. Udało się? BRAWO.
Teraz przypomnimy sobie jak nasza głoska S łaczy się z samogłoskami. Powtarzamy sylaby:
sa , so , se , su , sy , asa , oso , ese , usu , ysy , as , es , os , us , ys .
Czy Wasz język ( wąż) już Was słucha ? Nie próbuje „uciekać” z Waszej buzi i pokazać się przed 
zębami? Jeśli nie, to BRAWO.
 Teraz spróbujcie powtórzyć słowa , w których głoska S występuje na początku, w środku i na 
końcu:
syn, sygnał, sylaba, syrop, sypialnia, sen, sernik, sowa,sufit
wyspa, rysunek, misa, pisanka, deser, kasa, basen, pasek
tygrys, lis, pies, napis, las,pas, ananas, wirus

Udało się ? BRAWO
W nagrodę spróbujcie rozwiązać kilka zagadek.

Myszka lubi bardzo,
ty lubisz go też.
Choć dziurek ma wiele,
ze smakiem go zjesz.

Nad głową go nosisz, kiedy pada deszcz.
Zostawiasz w domu, kiedy słońce jest.

Mały czy duży, 
dwie dziurki ma,
gdy są zatkane,
choroba trwa.

Spróbujcie teraz poćwiczyć zwroty np. : słodki sok, spokojny sen, pusty słoik, kostka masła ,
oraz zdania:
Las jest gęsty.
Sarenka skubie listki.
Na stole stoi słoik.

Aby utrwalić prawidłową wymowę głoski S możecie nauczyć się jednego z wybranych 
wierszyków.

MASKOTKI

Mała Tereska ma dwa pieski-
Jeden różowy, drugi niebieski.
Obydwa mają spłaszczone noski,



Wesołe oczka, skręcone włoski.
Te aksamitne, miłe maskotki
Spokojnym lalkom nie zrobią psotki.

KOTKI

Oto domek niski. Stoją pod nim miski.
Kotki mleko piją, potem miski myją.

Na pniu gałązki wyrosły malutkie.
Na nich pąki w brązowiutkiej skórce.
Z pąków tych listki do słonka wędrują.
I wraz z jaskółkami wiosnę nam zwiastują.

Mam nadzieję, że z głoską S nie macie już kłopotu. 
Teraz już na pewno pójdzie łatwiej. Głoski Z, C, DZ mają ten sam mechanizm powstawania, należą 
bowiem do tej samej rodziny głosek syczących. Kolejność ćwiczeń również jest taka sama, 
zaczynamy od głoski w izolacji, potem ćwiczymy sylaby, wyrazy , zwroty i zdania.
Te propozycje, mam nadzieję, pomogą Wam rodzicom w ćwiczeniach i utrawalaniu poprawnej 
wymowy.

Życzę udanej zabawy , a w razie pytań proszę o kontakt na maila.
Pozdrawiam
E. Koźlicka
 

 



     Rzuć kostką, przeczytaj słowo, pokoloruj obrazek. Policz, ile jest pokolorowanych obrazków - wygrywa ten, kto ma ich więcej! 
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MASKA 

LIST PISANKI 

NOS SANKI 

SUKIENKA PIES 

START/META SOWA 

SOSNA DŁUGOPIS 

SMOK KAPUSTA 

OSA SAMOLOT 

KAKTUS LIS 

SANDAŁY LASKA NOTES SAŁATA AUTOBUS SÓL USTA LAS SAMOCHÓD OGNISKO 

 


