
SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI 

Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki  

 

Środa: 17.06.2020 r. 

 

 

Temat: Ćwiczenia różnicujące głoski syczące i szumiące 

CELE: Dziecko: 

• usprawnia narządy mowy 
• rozwija percepcję i pamięć słuchową 
• rozwija zasób słownictwa 
• doskonali wyrazistość wypowiedzi 
• rozwija fonację, prozodię (melodię, akcent i rytm mowy),  
• rozwija słuch fonematyczny,  
• rozwija sprawność i koordynację narządów mowy,   
• doskonali prawidłową wymowę głosek syczących i szumiących 

 
 

Zwracamy uwagę na prawidłową wymowę głosek [s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż] 

SZ: Z  
-szowinizm, przywiozę, szarzyzna, przyznać, przyzwolenie, przezorny  
 
-SZ:C -szubienica, szeregowcy, szaleńcy, szubrawcy, szachownica, 
 
 szybowce, szalejący, szkutnictwo, szkolnictwo, szlachcic, Szwajcaria, 
 
 sztabowiec, szkic, szpicel, sznycel, szewc, Szwecja, szacunek, szacowny,  
 
kaszlący, piszący  
 
-CZ:S -czołgista, czterysta, czternasty, czerstwy, oszczerstwo, poczęstunek, 
 
 czasem, ówczesny, czasopismo, czysto, czasownik, wieczysty, czeski, 
 
 cząstka, często, czesać, czesne, czesany, czosnek,  



 
-Ż: S -żeglarstwo, Żeromski, żałosny, koleżeński, małżeński, wrzos, 
 
 korzystać, pierzasty, przejrzysty, rzęsa, górzysty, wrzask, brzask, rowerzysta, 
  
-Ż: C -Żywiec, żołdacy, żywica, żaglowiec, brzmiący, żrący, wrzący, rządca, 
 
 żywcem, bieżący, żacy, drżący, nosorożec,  
 
-S: Ż -skojarzenie, stchórzyć, spichlerze, stolarze, sprężyna, srebrzyste, 
 
 skądże, strażacy, skarżyć, stworzyć, strzyżenie, ostrzeżenie, służba,  
 
smażenie, sparzony, posążek, wyposażenie postarzały  
 
-S: CZ -historyczny, stoliczek, jaskółeczka, solniczka, gospodarczy, słodycze, 
 
 słoneczko, słuchacz, spłaszczony, skończone, saneczki, samiczka, skurcz, 
 
 smacznie, smoczek, skoczny, entuzjastycznie, smycz, sroczka, 
 
 humanistyczny, soczek, sączyć, soczewica, deseczka, dentystyczny,  
 
rozczepić 
 
-Z: SZ -zachowujesz, zmalujesz, zawieszać, zwiększysz, znoszę, bazyliszek, 
 
 zamieszkać, zmierzch, wzwyż, zatrzask, zawsze, wzruszenie, zatrzymać, 
 
 zjesz, zeszyć, zaszło, zeszyty.  
 
 
 
Powtarzamy zdania: 
 
Posłuszny pastuszek usłyszał ostrzeżenie swojego serduszka. 
 
Sanitariuszka wstrząsnęła strzykawką. 
 



Staszek spałaszował smaczne racuszki. 
 
Sprzedawca przyniósł skrzynie ze spichlerza. 
 
Stowarzyszenie otrzymało ostrzeżenie przed oszustami. 
 
Z szafy wyszły z szykiem myszy. 
 
Z szyby ścieka bez szelestu deszcz. 
 
Przestraszony żołnierz wyruszył bez szemrania. 
 
Znalazła rewolwer niegrzeczna wiewiórka i teraz sroce chce przestrzelić 
piórka. 
 
Wąż syczy pod szumiącym drzewem. 
 
Wszyscy spojrzeli na czystą wodę i zapragnęli skorzystać z niej. 
 
Nazajutrz Staszek był nadzwyczaj skwaszony. 
 
Księżyc rzucał srebrzyste i iskrzące promienie. 
 
 
 
 
 
 
Pochwalenie dzieci za pracę. 

 

                                                                      Ewa Herzyk- Mojeścik 


