
Korygowanie głoski cisz cej [ ] 

 

 Prowadz c wiczenia logopedyczne, nale y pomóc dziecku w dochodzeniu  

do prawidłowej wymowy poprzez u wiadomienie brzmienia głoski oraz pokazanie 

miejsca i sposobu artykulacji. Wywołuj c spółgłosk , wypowiadamy j  kilkakrotnie  

i do  gło no, aby zaprezentowa  prawidłowy d wi k. 

 Przy wymawianiu głosek szeregu cisz cego – , , , d  – rodek j zyka unosi 

si  do góry (do przedniej cz ci podniebienia twardego), z by s  zbli one, a wargi 

lekko zaokr glone (układ warg przypomina dzióbek). 

 

I. wiczenia narz dów mowy: 

 

- układanie warg w dzióbek, 

- rozszerzanie warg w u miechu, 

- opieranie czubka j zyka o dolne z by i wypychanie go, 

- robienie z j zyka kociego grzbietu (czubek j zyka na dole, rodek jak najwy ej), 

- kl skanie rodkiem j zyka, 

- ssanie cukierka. 

 

II. Przygotowanie do wywołania głoski: 

 

- przedłu anie wymowy „i” lub „chi” ze zbli aniem siekaczy, je li nie b dzie 

d wi czno ci, mo na doda  masa  krtani; 

- je li dziecko wymawia prawidłowo [z], nale y przedłu a  artykulacj  tej głoski i 

cofa  j zyk od z bów w gł b jamy ustnej, potem dodajemy uło enie warg w dzióbek. 

 

III. wiczenia słuchu fonematycznego: 

Kla nij w r ce, gdy usłyszysz [ ] (przykładowa lista słów: zupa, zima, z by, zamek, 

zielony, kozioł, wazon, mazaki, lu ny, lizak, zi ba, kozaki). 

 

IV. wiczenia artykulacyjne: 

 

- sylaby-logotomy: 



zia, zio, ziu, zie, zi 

azia, ozio, uziu, ezie, izi 

 

- wyrazy: 

 

zima, zioła, zi ba, ziewa, ziemia, zielony, ziemniaki, zimorodek, 

bazie, buzia, kozioł, poziom, guzik, poziomki, wi zienie, jezioro; 

 

le, rebak, renica, ródło, 

pó no, ga nik, lu ny, ko l ta; 

 

- zwi zki: 

 

zielony guzik, Józio ziewa, zimna łazienka, zi ba na gał zi, uwi ziony zimorodek, 

pó na zima, gro ny kozioł, poziomki nad jeziorem; 

 

- zdania: 

 

Kazio ma zielone guziki. 

Józio ziewa w łazience. 

Wo nica wozi ziemniaki. 

Nad jeziorem s  zielone poziomki. 

Zi ba je bazie z gał zi. 

Rózia ma w buzi poziomki. 

 

V. Wiersze, teksty (dopiero gdy głoska b dzie utrwalona w powy szym materiale). 

 

 

 

VI. wiczenia utrwalaj ce: 

 

 

 

 



1. Uzupełnij wyrazy brakuj cymi literami „ ” lub „zi”: 

 

lu__ny    wo__  

ko__l     zaka__ny 

ko__ołek    ni__na 

__emniak    __le 

ba__e     odnale__ony 

__ewa     ła__nia 

rze__ba    __ma 

 

 

2. Poł cz strzałkami wyrazy pokrewne, zapisz rodziny wyrazów: 

 

kozioł  ziółko  ko l tko  zielarz koziołkowa  

 koziołek    ziele    ziarnisty  ziołowy 

zioło  zielarka ziarno  ziarenko 

 zielarski    ko li     zielarstwo  ko l  

 

3. Dopisz zdrobnienia do podanych wyrazów: 

ziarno -      rebak -  

ziemniak -      zioła –  

buzia -      guzik –  

jezioro -      poziomka –  

kozioł -      łazienka –  

bazie -      brzezina –  



4. Rozwi  krzy ówk , ułó  zdania z wszystkimi wyrazami: 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

 

 

HASŁO: ………………………….. 

 

1. Pachn ce, rosn  w lesie, podobne do truskawek. 

2. Biała pora roku. 

3. Smaczne s  pieczone w ognisku. 

4. Dziurawiec, rumianek, mi ta, szałwia to….. 

5. W wi zieniu. 

6. Kolor trawy. 

7. Wiedza o ro linach leczniczych. 

8. Pomieszczenie z wann . 

9. Np. niardwy i Mamry. 

 

 

 

 

 



5. Wykonaj działania, wynik poka e, któr  liter  w wyrazach nale y podkre li ; 

czytane pionowo litery utworz  hasło; ułó  zdania z podanymi wyrazami. 

 

11-10=1  MAZIDŁO    

21-20=  RA NY 

22-20=  KOZIOŁEK    

33-30=  PÓ NO 

14-10=  KU NIA    

18-16=  KAZIK 

41-40=  ZI BA    

10-6=   BAZIE 

10-9=   MADZIA    

12-10=  KAZIMIERZ 

 

HASŁO: ………………………………….. 

 

6. Ułó  zdania z rozsypanki wyrazowej: 

nosi zielonych Józio tuzin w gar ci guzików 

do Koziołkowa zimowiska Zuzia musiała na je dzi  

przywiezie gał zie Józio wie e Wo nica  

brzezinie Zzi bni te na zi by gło no piewaj  

przyja ni  si  Ziemowit i zimy Ziutek od 

poziomki w ród rosn  zielonych wie e ziół 

Przy ródle wistaka s  na niegu lady wyra ne 

 



7. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki: 

 

ziemniaki, Rózia, zaprzyja niły si , ziarno, ku ni , je dziły,  

zimowisko, mro n , pó nym, przyja ni, gro n , Józia, zielone 

 

 

Zimowisko w Koziołkowie 

 …………………. i ……………….. pojechały na ………………. do 

Koziołkowa. Tam ……………………. z dzie mi – mieszka cami tej miejscowo ci. 

Codziennie ……………… na ły wach i zje d ały na sankach. Odwiedziły te  

zabytkow  …………….. .Po południu woziły ……………… siano dla saren i 

wysypywały ………………. dla zzi bni tych ptaków. Dzi ki dzieciom zwierz ta 

łatwiej przetrwaj  ……………., ………………. zim . ……………… wieczorem 

wszyscy razem palili ognisko, piekli ………………….. i piewali piosenki  

o ………………….. . 

 

 

 

Opracowała: Aleksandra Wejman, logopeda 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


