
Przygotowanie aparatu mowy do realizacji głoski [sz] 

 

Głoska [sz] sprawia dzieciom sporo problemów, najczęściej jest zamieniana na głoskę [s]. 

Poprawna jej realizacja wymaga pionizacji języka czyli sprawnego unoszenia go do miejsca 

za górnymi zębami. Podczas wymowy czubek języka unosi się do wałka dziąsłowego. 

 

Podczas ćwiczeń proszę by dzieci, pamiętały o trzech rzeczach: 

unosimy język do góry 

zbliżamy zęby do siebie, ale nie zaciskamy 

wargi lekko do przodu (lekki dzióbek). 

Proponuję by dziecko ćwiczyło przed lustrem. Każde ćwiczenie może być zabawą, wszystko 

zależy od tego jak przedstawimy je dziecku. Oto „odlotowa” propozycja: 

Rodzic drukuje/rysuje rakietę- rozcina jej szablon na kawałki- mówi dziecku, ze: 

 Za każde wykonane ćwiczenie otrzyma kawałek rakiety. 

I tak: 

 „Rakieta ” – język na dole, jak przy głosce [a], rakieta leży i przygotowuje się do lotu; 

starujemy, unosimy wysoko za górne zęby, „rakieta”/język stara się jak najdłużej utrzymać w 

górze; 

„Rakieta krąży” – otwórz buzię i dotykaj czubkiem języka do „nieba w buzi” czyli do 

podniebienia, wędruj czubkiem języka od zębów do podniebienia miękkiego i  od gardła ku 

zębom; 

 „Wzloty i upadki” – język raz się unosi do góry, raz opada, usta szeroko otwarte; min.10 

ruchów; 

„Szum silnika” – domknij zęby usta ułóż w owal język unieś do miejsca za górnymi zębami, 

naśladuj  szum silników rakiety;  

(teraz za każdą partię sylab dziecko otrzymuje płomyczki, które buchają z silników 

odrzutowych rakiety) 

Jeżeli udało Ci się zaszumieć czysto bez poświstów ćwicz realizację sz w sylabach: SZ-----O, 

SZ-----U, SZ-----A potem SZ-----E, SZ-----Y 

Następnie wypowiadaj zdecydowanie:  

SZA, SZO, SZE, SZU, SZY,  



ASZ, OSZ, ESZ, USZ, YSZ, 

 

ASZA, OSZA, ESZE, USZU, YSZY 

 

Poszukajcie wokół siebie wyrazów na szo, sza, sze, szy… kończących się cząstką osz, usz, 

esz,ysz itp. 

Uwaga: jeżeli dziecko ma także problemy z innymi głoskami (np. r, ż, cz, dż) nie 

wymagajmy, by wymawiało wyrazy z tymi głoskami, szukajmy innych. O material 

wyrazowo- obrazkow mogą Państwo prosić kontaktując się ze mną. 

Podstawą poprawnej wymowy jest sprawny aparat mowy a do tego potrzebne są wielokrotne 

powtórzenia. Lepiej ćwiczyć każdego dnia 10-15 minut niż raz w tygodniu 1,5godziny. 

Aby poprawna realizacja weszła dziecku w nawyk, potrzebne są częste ćwiczenia i 

samokontrola. 

 

 


