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GŁOSKA „S”   

materiał dla rodzica do pracy z dzieckiem w domu - część I 

 

Drodzy Rodzice, poniżej przedstawiam wskazówki dotyczące prawidłowej wymowy głoski „s” w izolacji. 

 

KROK 1. 

Ćwiczenia wstępne przygotowujące aparat artykulacyjny do wymowy głoski „s”. 

Proszę rodziców, żeby usiąść z dzieckiem przed lustrem i wykonać następujące ćwiczenia przez 5-10 minut 

(codziennie): 

 otwieramy buzię i oblizujemy dolne zęby (od strony gardła); 

 przy otwartej buzi  dotykamy językiem (od środka) każdy ząb znajdujący się na dole; 

 szeroko się uśmiechamy (wargi rozchylone); 

 przy otwartej buzi dotykamy czubkiem języka dolnych zębów; 

 mówimy „e” z czubkiem języka przyklejonym do dolnych zębów; 

 

Czas na przerwę podczas której, możecie z dzieckiem wykonać ćwiczenia oddechowe (patrz: „Ćwiczenia 

oddechowe w terapii logopedycznej”). 

 

KROK 2. 

Próba wywołania głoski „s” w izolacji. 

Rodzicu, proszę, pokaż dziecku jak ułożyć język i buzię do artykulacji głoski „s”, postępując zgodnie ze 

wskazówkami i rysunkiem poniżej: 

 czubek języka znajduje się za dolnymi zębami; 

 zęby zamknięte; 

 usta uśmiechnięte;   

 powietrze płynie środkiem języka; 

 spróbuj powiedzieć głoskę „s”, przedłużając jej brzmienie;  

 teraz czas na próbę artykulacji głoski „s”  u Twojego dziecka; 

 

KROK 3. 

Utrwalanie głoski „s” w izolacji. 

Rodzicu, systematycznie powtarzaj z dzieckiem prawidłową artykulację głoski „s” według schematu: 

 wolno; 

 szeptem; 

 głośno; 

 szybko; 
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Karta Pracy 

1. Narysuj linię od kurczaczków do kwoki. Przesuń  paluszkiem  po kresce, wymawiając jednocześnie 

głoskę „s”. W trakcie ćwiczenia pamiętaj o przerwach na wzięcie oddechu (przypominam, że podczas 

artykulacji mówimy i jednocześnie wypuszczamy  powietrze przez usta). Pokoloruj obrazek. 
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