
Korygowanie wymowy głoski szumi cej [ž] = „  / rz” 

 

 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 szumi cego – sz, , cz, d  – usta s  uło one 

w „dzióbek”, czubek j zyka unosi si  do wałka dzi słowego – tworz c tzw. 

„koszyczek”, a z by s  zbli one. 

 

I. wiczenia narz dów mowy: 

 

- naprzemienne unoszenie j zyka i opuszczanie przy maksymalnie otwartych ustach, 

- układanie warg w „dzióbek” i na ladowanie szumu, 

- ugniatanie podniebienia i wałka dzi słowego przy maksymalnie otwartych ustach, 

- liczenie górnych z bów czubkiem j zyka po wewn trznej stronie, 

- tworzenie „koszyczka” z j zyka i utrzymywanie na nim przez chwil  czekoladowej 

chrupki (pod nadzorem dorosłego). 

 

II. Przygotowanie do wywołania głoski: 

- szybkie powtarzanie [l] przy szeroko otwartych ustach – j zyka uderza o 

podniebienie lub wałek dzi słowy; 

- szybkie powtarzanie [t, d, n] przy szeroko otwartych ustach – j zyka uderza o 

podniebienie lub wałek dzi słowy; 

- zbli enie z bów, wysuni cie warg, podniesienie czubka j zyka do wałka 

dzi słowego i dmuchanie przez z by; 

- je li dziecko wymawia prawidłowo „d ”, nale y przedłu a  artykulacj  tej głoski. 

 

III. wiczenia słuchu fonematycznego: 

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

zioła, uk, yto, zapach, zi ba, zielony, załoga, ona, zuchy, rzepa, onkil, zielony). 

 



IV. wiczenia artykulacyjne: 

- sylaby-logotomy: 

a, o, u, e, y 

a a, o o, u u, e e, y y 

 

- wyrazy: 

 

uk, aba, yto, rzepa, rzeka, onkil, agiel, ółty, rzemiosło 

orzeł, orzech, wie a, burza, morze, le ak, ko uch, korze , warzywa 

 

 

- zwi zki: 

 

ółta aglówka, pla owy le ak, grz dka warzyw, kole anka Marzeny, be owy akiet, 

burza na morzu, korzenie wierzby, u ywany ko uch, brzuch Grzesia, du a kału a 

 

- zdania: 

 

Bo ena wło yła u ywany ko uch. 

Jerzy ma ółt  aglówk .  

Kole ank  Marzeny jest aneta. 

Pierzemy be owy akiet. 

Marynarze prze yli burz  na morzu. 

Ka dy bierze na pla  le ak. 

arłoka Grzegorza boli brzuch. 

Koło wierzby le y aba. 

 

 

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

materiale). 

 

VI. wiczenia utrwalaj ce: 

 



1. POLICZ GŁOSKI I LITERY: 

WYRAZ LICZBA GŁOSEK LICZBA LITER 

ABA   

RZEKA   

KORZENIE   

KO UCH   

GRZE    

RZE UCHA   

BRZUCH   

EGLARZ   

RZ DZI   

JERZY   

 

 

2. Wyszukaj ukryte wyrazy; z tymi, które zawieraj  /rz, ułó  zdania: 

 

arłok   rzepa   porz dek 

arówka  rzutnik  porzeczka 

elatyna  baga ówka  orzech 

uraw   ci arówka  talerzyk 

upan   je yny   grzebie  

 

3. Utwórz zdrobnienia do podanych wyrazów: 

 

aba -     korze  –  

agiel -     drzewo –  

ebro -     pi ama –  

rzepa -     jarz bina –  

orzeł -     narzuta –  



4. Utwórz liczb  mnog  do podanych rzeczowników: 

 

aba -     agiel –  

ebro -     rzepa –  

pi ama -     korze  –  

drzewo -     jarz bina –  

narzuta -     ółw –  

 

5. Rozwi  krzy ówk , ułó  zdania ze wszystkimi wyrazami i narysuj ilustracj   

do hasła. 

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

 

HASŁO: ………………………….. 

 

1. Ka da ro lina ma je pod ziemi . 

2. Ten ptak jest w naszym godle. 

3. Piasek nad morzem. 

4. Składany, np. do opalania si . 

5. Zwierz , które rechocze i kumka. 

6. Ptak z długim pi knym ogonem. 

7. Pod ni  zim  w nocy nie zmarzniesz. 

8. Robi si  na chodniku po deszczu. 

9. Kwiat z kolcami. 



6. Wpisz odpowiednio do tabelki: 

 

pra y, aba, yto, Jerzy, wa yła, korzenie, ko uch, Bo ena, ałuje, ali si , 

porz dkuje, rz dzi, aglówka, egluje, rzepa, marzy, jarzyny, dy uruje, narzeka 

 

 

RZECZOWNIK 

 

CZASOWNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Aleksandra Wejman, logopeda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


