
Ćwiczenia – szereg szumiący – głoska „rz,ż”   J  

Podczas wypowiadania głosek szumiących, ważne i niezbędne są trzy zasady:
1. Czubek języka podnosi się i zbliża prawie dotykając wałka dziąsłowego.
2. Ząbki są złączone (ale nie zaciśnięte).
3. Usta układają się do mocnego całuska.

Przy punkcie 1 – nie uda się podnieść języka, jeśli jest on zbyt słaby i nie ma prawidłowej 
pionizacji (słowem, język to mięsień i musi być wyćwiczony aby prawidłowo unosić się ku 
górze – wiele dzieci ma z tym kłopot i tu należy zacząć od ćwiczeń pionizacji języka). 
Czasami też problemem może być zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, które uniemożliwia 
jego uniesienie.

Przy punkcie 2 – nie da rady złączyć ząbków maluch, który ma zgryz otwarty. Jeśli 
zauważycie, że dziecko łącząc zęby, ma „szparę” między nimi, czym prędzej trzeba udać się 
do ortodonty. W takim wypadku nie będzie nam wychodził idealny „szum”, a wadę zgryzu i 
tak należy wyeliminować jak najprędzej.

Przy punkcie 3 – problemy z ułożeniem ust  jak do mocnego całuska  mają dzieci, które 
borykają się ze słabym napięciem mięśniowym lub bardzo wiotkim mięśniem okrężnym ust. I
wtedy należy zacząć właśnie od ćwiczeń tegoż mięśnia.

1. Ćwiczenia pionizacji języka – wszelkie zabawy, które wymagają ponoszenia języka w 
górę (choćby po milimetrze, coraz wyżej):

- Liczenie językiem górnych ząbków.
- Oblizywanie słodkiego dżemu lub miodu z posmarowanej nim górnej wargi.
- Malowanie podniebienia językiem.
- Zdrapywanie czubkiem języka wafelka lub opłatka przyklejonego na wałek dziąsłowy.

2. Ćwiczenia na mięsień okrężny ust:

- Posyłanie jak najmocniejszych całusków.
- Zabawa w rybkę i naśladowanie jej miny.
- Naprzemienne wypowiadanie samogłosek U oraz I.

Sylaby – dziecko powtarza sylaby po osobie dorosłej:
RZA RZO RZU RZE RZY / ARZA ORZO URZU ERZE YRZY
DŻA DŻO DŻU DŻE DŻY / ADŻA ODŻO UDŻU EDŻE YDŻY /
Kiedy opanujecie sylaby, próbujemy z wyrazami (głoska na początku, w środku i na końcu 
wyrazu):
ŻABA ŻONA ŻUK / KORZENIE MARZENA PARZY
DŻDŻOWNICA DŻEM DŻOKEJ / DROŻDŻÓWKA DROŻDŻE DŻDŻYSTO



3. Pora na zadania  i wierszyki J

“Żuczek”

Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka,
stał na drodze, gorzko płakał
swojej mamy szukał.
Pocieszały żabki żuka:
– Twoja mama w lesie,
widziałyśmy,
szła z koszykiem – jagód ci przyniesie.
Żuczek zaraz przestał płakać wytarł oczy łapką,
ale zanim poszedł dalej podziękował żabkom.

Rodzic czyta wierszyk – dziecko po nim powtarza.

4. “Wesoła logopedia” – podczas oglądania filmiku (link poniżej) dziecko powtarza 
wyrazy:
https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-
UWCOg&feature=share&fbclid=IwAR1YIVyNRlghGqn0li9TNACLumbGikc2ddX_vW
7ckbhEjX7G7x1yi0_iy5s&app=desktop

5. “Kolorowy wąż” – gdy głoska “ż” znajduje się na początku wyrazu pokoloruj go na 
zielono, w środku na czerwono, na końcu na niebiesko J

https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-UWCOg&feature=share&fbclid=IwAR1YIVyNRlghGqn0li9TNACLumbGikc2ddX_vW7ckbhEjX7G7x1yi0_iy5s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-UWCOg&feature=share&fbclid=IwAR1YIVyNRlghGqn0li9TNACLumbGikc2ddX_vW7ckbhEjX7G7x1yi0_iy5s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-UWCOg&feature=share&fbclid=IwAR1YIVyNRlghGqn0li9TNACLumbGikc2ddX_vW7ckbhEjX7G7x1yi0_iy5s&app=desktop


6. “Detektyw” – odszukaj wszystkie głoski “Ż”, “ż” i pokoloruj J

7. Zagadki z głoską “ż”

 “Bardzo lubi drzemać w błocie jeśli nie nadchodzi bociek”.
 “Co to jest? Przedmiot nieduży, do prasowania służy”.
 “Mam długą szyję, nie martwię się wcale. Sięgam wysoko do drzew albo jeszcze 

dalej”.
 “Przychodzi po lutym choć go nikt nie prosi. Radują się dzieci bo wiosnę 

przynosi”.
 “Czym ukroisz sobie chleba, kiedy będzie ci potrzeba?”


