
Zajęcia logopedyczne 10.06.2020 RP 

Temat: Ćwiczenia i zabawy doskonalące wymowę głosek ciszących.  

 

Buzia musi być przygotowana na wypowiadanie głosek ciszących. Co robimy? 

 Liczymy czubkiem języka dolne ząbki od wewnątrz. 

 Bawimy się w malowanie czubkiem języka dolnych ząbków również od wewnątrz. 

 Próbujemy jak najmocniej dociskać języczek do dolnych zębów od wewnątrz. 

 Zlizujemy miód czy dżem z wałka dziąsłowego dolnego (tuż za dolnymi zębami). 

 „Przeciągający się kotek” – czubek języka opieramy o dolne zęby, a środek języka 

unosimy do góry do podniebienia. 

 Mocno ssiemy landrynkę środkiem języka (można za pomocą szpatułki wskazać 

dziecku gdzie jest ten magiczny środek języka). 

 Wymawiamy głośno: iiiii, hihihihihi, ihi ihi ihi, jjjjjjja. 

 Ćwiczymy wargi robiąc naprzemiennie „ryjki i uśmiechy” czyli u-i-u-i-u-i (przesadnie 

rozciągamy usta w uśmiechu). 

 

Utrwalanie głosek ciszących w sylabach i wyrazach. 

 Zaczynamy od sylab – powtarzamy: SIA, SIO, SIU, SIE, ZIA, ZIO, ZIU, ZIE, CIA, CIO, CIU, 

CIE, DZIA, DZIO, DZIU, DZIE. 

 Przechodzimy do wyrazów – rozpoczynamy ćwiczenia od wyrazów, które mają naszą 

głoskę na początku, poprzez te, które mają ją w środku, aż po takie które maja głoskę 

na końcu (ćwiczenia powtarzania z głoską na końcu wyrazu dotyczą tylko „Ś” oraz 

„Ć”). Np.: siano – maślany – kosi. Albo: ciemno – buciki – choć. 

 

Zagadki to ciekawa forma urozmaicenia ćwiczeń logopedycznych. Poniżej zagadki wg: 

„Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych” K. 

Grabałowskiej, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak. 

  

   

1. Odgadnąć to łatwa sprawa, 

    Jak się zwie suszona trawa? 



  

    (siano) 

  

2. Pełza w ogrodzie 

    I w lesie. 

    Domek swój 

    Na grzbiecie niesie. 

  

    (ślimak) 

  

3. W ziemi się rodzą, 

    Z jednego – wiele, 

    Najsmaczniejsze są jesienią  

    Pieczone w popiele.  

  

    (ziemniaki) 

  

4. Ma drewnianą obręcz 

    I sto dziurek na dnie. 

    Mama nim przesiewa mąkę. 

    Co to jest? Kto zgadnie? 

  

    (sito) 

  

5. W białej kapocie,  

    W czerwonych butach 

    Chodzi i w błocie  

    Śniadania szuka. 

    (bocian) 

  

6. Deseczka – ławeczka 

    I mocny sznurek. 

    Gdy na niej siądziesz, 

    Pofruniesz w górę. 

    (huśtawka) 

  

7. Ma cztery kopyta  

    I długie uszy, 

    A jak się uprze,  

    Z miejsca nie ruszy.  

  



    (osioł) 

  

8. Woda chłodna i czysta 

    Spod kamienia bije. 

    Spragniony wędrowiec 

    Chętnie z niego pije. 

    (źródło) 

  

9. Co to po gałęziach  

    Kozły fika 

    I chętnie zjada  

    Tłuszcz z patyka? 

    (sikorka) 

  

10. Wieczorem leci, 

      Gdzie światła błysk złoty. 

      Do motyla podobna, 

      Bo to nocny motyl. 

      (ćma) 

  

11. To jest zagadka  

      Niezwykle prosta: 

      Kim jest dla ciebie  

      Twej mamy siostra?  

      (ciocia) 

  

 12. Jaki towarzysz podróży 

      To się skróci, to wydłuży? 

      Czy idziesz wolno 

      Czy przyspieszasz kroku, 

      On wiernie biegnie 

      U twego boku. 

      (cień) 

  

13. Choć nie jest kowalem, 

      Umie kuć wytrwale; 

      Choć nie jest doktorem, 

      Leczy drzewa chore. 

      (dzięcioł) 

 


