
„ SZ” 
1. 
 

Aby prawidłowo wymawiać głoskę „sz” należy: 
- unieść język za górne zęby (na wałek dziąsłowy),  
- zęby zewrzeć (zbliżyć, ale nie zaciskać)  
- wargi lekko wysunąć do przodu (ułożyć w ryjek).  
W takim układzie polecamy dziecku wymawiać podczas wydechu przedłużone „sz”. 
Można pomóc dziecku dotykając czubek języka i miejsce za wałkiem dziąsłowym szpatułką 
lub łyżeczką lub unosząc szpatułką język za górne zęby. Zęby zbliżamy i wargi lekko 
wysuwamy do przodu poprzez naciśnięcie policzków. 

 
Co szumi?”"– wypowiadamy zdania, a dziecko wybrzmiewa głoskę sz 

Szumi morze – szszsz... 
Szumi wiatr – szszsz... 
Szumi woda – szszsz... 

Szumi las – szszsz... 
Szumią drzewa – szszsz... 
Szumią liście – szszsz... 

Szumię ja – szszsz... 
Szumisz ty – szszsz... 

Szumi mama – szszsz... 
Szumi tata – szszsz 

Szumi miś – szszsz... 
 
 

2.Sylaby: 
 

sza, szo, sze, szu, szy,   asza, aszo, asze, aszu, aszy 
esza, eszo, eszu, esze, eszy,  osza, oszo, osze, oszu, oszy 
usza, uszo, usze, uszu, uszy,  ysza, yszo, ysze, yszu, yszy 
isza, iszo, isze iszu, iszy,  asz, osz, esz, usz, ysz, isz, 

 
 

3. Wyrazy 
 

nagłos: 
szafa, szachy, szachownica, szalik, szata, szatnia, szarlotka, szopa, szum, szuflada, szef, 
szept, szelki, szeryf, szept, szyja, szyba, szyna, szydło, szkoła, szklanka, sznurek, 
szpilka, szpak, szpital, szpulka, sztuka,  
      śródgłos: 
kasza, daszek, paluszek, nosze, puszka, poduszka, kasztan, ptaszek, koszyk, koszula, 
uszy, wieszak, kalosze, kieszeń, muszla, poszewka, wierszyk, lepszy, biszkopt, gruszka, 
Warszawa, muszka, proszek, groszek, 
      wygłos: 
kosz, mysz, kalosz, klosz, listonosz, tusz, kapelusz, pióropusz, gulasz, marsz, dorsz,  
grosz, plusz, afisz, arkusz, bambosz, Mateusz, Mariusz, Łukasz 

 
 
 
 
 



 
 

4. Zwroty dwuwyrazowe 
szkolna szatnia               szumiąca muszelka 
paluszek maluszka                          szafirowa broszka 
szara myszka                     kosztowny naszyjnik 
szafa Łukasza                         wyszywana poduszka 
nasza szalupa               przepyszna szynka 
koszula Szymona                        kapelusz muszkietera 
szklana szyba               koszyk gruszek 
pyszna szarlotka                   szeroka szuflada 
najlepszy przyjaciel                   szlachetne szkło 
szare kalosze                                                          szkolny afisz 
blaszana puszka                   szalik Nataszy 
 

5.Zdania 
 

1. Natasza ma szeroki szalik. 
2. Szymon ma szare kalosze. 
3. Mateusz zjadł pyszną szynkę. 
4. Mama ugotowała pyszny gulasz. 
5. Babcia upiekła przepyszną szarlotkę. 
6. Łukasz nazbierał koszyk gruszek. 
7. Bartosz podarował Agnieszce kosztowny naszyjnik. 
8. Urszula zeszła do szkolnej szatni. 
9. Leszek zostawił w szkolnej szatni szarą koszulę. 
10. Szafa ma trzy szerokie szuflady. 

 
 

6.Wierszyki 
 

“Lato” 
Szumi, szumi woda,  
szumi, szumi las, 
szumią, szumią pola, 
 lato wita nas. 
Szumi, szumi woda,  
szumi, szumi las, 
szumią, szumią pola wiatr 
ochłodzi nas. 

J. Nowak 
 

“Myszka” 
Myszkowała szara myszka w 
szafie: 
“Chyba mnie tu bury kot nie 
złapie?” 
Wyszperała szal i szepcze 
już po chwili: 
“W szal zawinę się sześć 
razy. To kota zmyli”. 

(Autor nieustalony). 
 

Szymon” 
Szedł raz Szymon doKoluszek, 
by szukać wujaszka, 
który jako kominiarz 
pracował na daszkach. 
Poszedł najpierw do Janusza, 
ponoć znał wujaszka, 
który jako kominiarz                                                  
pracował na daszkach.  

                           K. Szoplik 

 


