
Szereg syczący – głoska „s”

Zacznijmy od tego, kiedy powinniśmy wymagać użycia głosek syczących od naszych 
Maluchów?
 Około 3 urodzin powinno ustępować już zmiękczanie głosek (‚siowa’-sowa). 

Kiedy mamy problem? Wtedy, jeśli dziecko:
- Pomimo skończonych 3 lat, uparcie zmiękcza wyrazy („plosię”-proszę).
- Wypowiada wprawdzie głoski syczące, ale podczas mówienia wkłada język między zęby 
(seplenienie międzyzębowe).
- Gdy pomija głoski w wyrazie i nie realizuje ich przez to wcale.
- Gdy zastępuje je innymi głoskami.
- Kiedy głoski brzmią inaczej, nieczysto.

1. Przygotowujemy buzię 
Podczas artykulacji głosek syczących, język spoczywa na dole jamy ustnej, jego czubek lekko
przylega do dolnych ząbków, a boki są lekko uniesione. Wargi są rozciągnięte, jak podczas 
mówienia samogłoski „iiiiiiii”.  Pamiętajcie także, że ząbki są delikatnie złączone. I taki układ
musimy na początek uzyskać „na sucho” (czyli po prostu pokazać dziecku, jak ta buzia musi 
być ułożona, żeby udało nam się wypowiedzieć to, nad czym pracujemy). Jak ćwiczyć?

- „Ryjki i uśmiechy” – świetne ćwiczenie, podczas którego naprzemiennie wypowiadamy 
samogłoski [u](mocno ściągamy wargi) oraz [i](szeroko rozciągamy usta). I tak coraz 
szybciej: u-i-u-i-u-i-u-i…
- Dmuchamy – na świeczkę, piłeczkę, serpentynę, w bańki mydlane, na stateczki na wodzie – 
podczas dmuchania język układa się właśnie w taką „rynienkę”, jaka jest nam potrzebna do 
artykulacji.
- Pokazujemy w szerokim uśmiechu wszystkie złączone razem ząbki i zakrywamy je 
naprzemiennie ustami.

2. Głoska “s”
- Przypominamy dziecku jak musi być ułożona buzia, aby powstała głoska. Próbujemy cicho, 
a potem coraz głośniej syczeć jak wąż. Podczas próby przykładamy palec wskazujący 
poziomo wzdłuż linii warg (to pomoże dziecku przypomnieć sobie jak ułożony ma być w buzi
język).
- Jeśli dziecko zapomina lub ma trudności z utrzymaniem języka za dolnymi zębami, możemy
użyć kawałka nitki i koralika, który zawiązany jest na jej końcu. Wkładamy dziecku nitkę z 
koralikiem za dolne jedynki i prosimy aby złączyło ząbki. Jego zadaniem będzie teraz 
trzymać język dokładnie tam, gdzie znajduje się w buzi koralik.
- Możecie także spróbować bardzo długo wypowiadać głoskę [t]. Podczas jej przedłużonej 
artykulacji, usłyszycie głoskę [s].



3. Wierszyk “Smok” – powtórz wierszyk i zaznacz w nim literki “s”



4. “Pokoloruj smoka” 



5. “Syczące zagadki” 

- Ma okrągłe oczy, 
świetnie widzi w nocy. 
Doskonale słyszy, 
poluje na myszy. 
(sowa) 
- Nie las, nie park, 
choć się zieleni, 
smaczne owoce 
znajdziesz tam w jesieni. 
(sad) 
- Sosnowy, dębowy, 
stary lub młody, 
rosną w nim grzyby, 
rosną jagody. 
(las) 
- Jaka to głowa, 
duża czy mała, 
z zielonych liści 
składa się cała? 
(kapusta) 
- Pod dowództwem kapitana 
płynie po morzach i oceanach. 
(statek) 
- Jaki ptak ma skrzydła, 
ale nie z piórek? 
Bardzo wysoko 
wzbija się w górę. 
(samolot) 
- Kto pracuje w hełmie, 
pnie się po drabinie, 
kiedy syczy ogień 
i gdy woda płynie? 
(strażak) 



6. „S” czy „Ś” ? 

7. “Skarpetkowe pary” – połącz skarpetki w pary 




