
Schematyczny przebieg terapii zaburzonej głoski „ ś” 

 

         Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych               

 

 Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne działanie narządów 

mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i 

określonej pracy mięśni.1 Dlatego konieczne jest systematyczne ich usprawnianie 

poprzez ćwiczenia narządów artykulacyjnych, które mają na celu wypracowanie 

zręcznych i celowych ruchów języka, warg, podniebienia miękkiego i szczęki dolnej. 

Dziecko musi mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów 

mowy ( kinestezja). 

Oto przykłady ćwiczeń usprawniających ruchome narządy artykulacyjne, dotyczące 

głoski ś: 

1. Ćwiczenia szczęki dolnej:  

- opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej przy zamkniętych wargach; 

- poruszanie żuchwą w linii pionowej, w linii poziomej przy    

               zamkniętych ustach; 

 - opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej. Wymawianie szerokiego "a" i 

przechodzenie na wymawianie "a" połączonego z głoską i. 

2. Ćwiczenia języka 

- opieranie języka o dolne zęby z unoszeniem środka języka ku   

podniebieniu   miękkiemu; 

 - podwijanie języka w stronę wędzidełka, 

 - cofanie języka w głąb jamy ustnej, 

 - klaskanie środkiem języka, 

 - ssanie cukierka środkiem języka. 

 

3. Ćwiczenia warg: 

- otwieranie ust jak przy wymawianiu głoski a i zwężanie jak przy      

wymawianiu głoski u (naprzemiennie); 

 - rozciąganie warg jak do uśmiechu i ściąganie ich ; 

 - dmuchanie przez złączone wargi, lekko wysunięte do przodu; 
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 - złączyć wargi płasko - ściąganie ich w ryjek i rozciąganie poprzez cofnięcie 

kącików ust. 

 

4. Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

 - naśladowanie ziewania przy szeroko otwartych ustach. Język spoczywa na 

dnie jamy ustnej; 

 - kasłanie z wysuniętym językiem; 

 - chrapanie na wdechu i wydechu; 

 - głębokie oddychanie przez jamę ustną przy zaciśniętych nozdrzach i przez 

nos przy zamkniętych ustach: 

 - nabranie powietrza nosem i zatrzymanie w jamie ustnej. Policzki nadęte. 

Następnie próbować połykać powietrze. 

 

 

Wywołanie prawidłowo brzmiącej głoski 

 

Ś jest spółgłoską środkowo - językową, szczelinową, bezdźwięczną.  

W czasie wymawiania środkowa część języka unosi się ku górze, tzn. ku przedniej 

części podniebienia twardego. Zęby są zbliżone do siebie, wargi lekko zaokrąglone.  

Do wywołania prawidłowo brzmiącej głoski ś można wykorzystać tzw. metodę 

przekształcenia.  

Ćwiczenia ś rozpoczynamy od ściszonego "i" lub "chi", stopniowo zbliżając zęby. 

Wymawiamy przy tym: 

isi, isia, isio, isie, isiu 

Polecamy dziecku cofnąć język do tyłu, ale nie ku górze. Język skróci się, zrobi się 

grubszy (język można cofnąć ku tyłowi szpatułką, przyciskając lekko jego czubek). 

 

        Utrwalanie głoski 

 

Ćwiczenia dotyczące utrwalania głoski wymagają określonej kolejności działań. 

Każdy ćwiczony dźwięk musi przejść przez pewne etapy.   

W niniejszej pracy  terapia dotyczy już utrwalania wywołanego w izolacji dźwięku 

ś. Jednakże i te działania wymagają przestrzegania określonego schematu: 

1. utrwalenie głoski w sylabach; 
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2. połączenie głoski z samogłoską na początku wyrazu, w środku i na końcu, 

dalej ze spółgłoskami, także w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; 

3. utrwalenie głoski w zdaniach, wierszach, mowie spontanicznej. 

Zasada utrwalania dyktuje konieczność powtarzania zdobytych umiejętności tak 

długo, aż doprowadzi się do nawyku. Nie wystarczy więc wywołać daną głoskę i 

poprzestać na tym, że dziecko potrafi ją prawidłowo powtórzyć. Musimy tę głoskę 

ćwiczyć w różnych układach i kontekstach, utrwalać poprzez opowiadanie ilustracji, 

recytowanie wierszy, a przede wszystkim w mowie spontanicznej, niekontrolowanej. 

 W celu systematycznego utrwalania zdobytych umiejętności terapeuta poleca 

dziecku założenie zeszytu, w którym będzie zamieszczał określoną część materiału, 

ponieważ materiał słowny dotyczący danej głoski powinien być przećwiczony na 

zajęciach i utrwalony podczas samodzielnych ćwiczeń dziecka w domu. Ilość materiału 

zadawana do domu zależy od indywidualnych możliwości dziecka. Poniżej 

zamieszczam przykłady ćwiczeń utrwalających wywołaną głoskę ś. 

 

     Utrwalenie głoski ś w sylabach: 

sia, sio, sie, siu, si 

asia, asio, asie, asiu, si 

osia, osio, osie, osiu, osi 

esia, esio, esie, esiu, esi 

usia, usio, usie, usiu, usi 

ysia, ysio, ysie, ysiu, ysi 

aś, oś, eś, uś, yś 

 

     Utrwalenie głoski ś w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos). 

 

Utrwalanie głoski ś w wyrazach w nagłosie 

 

� Dziecko nazywa wskazywane obrazki: 

w nagłosie:    siano, siatka,  siodło, sito, 

sikorka, sidła, ślad, śliwka, 
ślimak, śnieg, świerk, świder, 
śruba, świnka, śmigło, ślub, 
śmigłowiec, śpiwór, śrubokręt, 
śniadanie, śmietnik, śmietana. 
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� Odczytywanie wyrazów w odbiciu lustrzanym - zabawa "Odwrócone wyrazy"  

 

 

Utrwalanie głoski w zwrotach dwuwyrazowych 

 

� Terapeuta wypowiada zwroty dwuwyrazowe, dziecko powtarza: 

 

ślady ślimaka 

świeże siano 

siedem ,śledzi 

śliczna sikorka 

śpioch śpi 

śpiew śpiewaka 

światło świetlówki 

świetne śniadanie 

silny siwek 

siewnik sieje 

świadek ślubu  

sierotka  Marysia 

siodłata gęś 

silne mięśnie 

kwaśne wiśnie 

pieśń o wiośnie 

jesienne siewy 

podusia Anusi 

jasiek Jaśka 

głośny śpiew 

Jaś i Małgosia 

ptasi śpiew 
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Powyższe zwroty należy podzielić na partie materiału do ćwiczeń na zajęciach i do 

ćwiczeń w domu, w zależności od możliwości dziecka. 

 

� Zabawa "Zagubione wyrazy" (ćwiczenie przeznaczone jest dla dzieci z opanowaną 

techniką czytania).Wyrazy na etykietach napisane są w wspak. Dziecko ma je 

odczytać. 

 

          

            AISIOŁ     AISUMAM 

 

  

( w ten sam sposób: kwaśna śmietana, świder Stasia, siostra Marysi). 

      

 

 

    *     Dopasowanie  imienia do nazwiska i wypowiedzenie (imiona przygotowane na 

etykietach). 

 

Staś Śrubowski 

Jaś Sitkowski 

Marysia           Gąsiorowska 

Wiesia Śledzińska 

Michaś Sikorski 

 

 

 

 

 

Utrwalanie głoski ś w zdaniach 

 

� Powtarzanie lub czytanie zdań. Za każdy prawidłowo wypowiedziany wyraz z głoską 

ś, dziecko otrzymuje koralik, który nawleka na sznureczek. Następnie liczy koraliki 

(głośno). 
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Jasio niesie książki. 

Na ścianie wisi siatka. 

Na świerku siedzą sikorki. 

Mamusia przesiewa mąkę. 

W lesie rosną maślaki. 

Tatuś śmieje się. 

Marysia siedzi na huśtawce. 

 

� Odgadywanie obrazów w zdaniu. 

 

 

Mamusia gotuje kisiel.    .  

Lubię naleśniki polane.     . 

            Psia mama śpi obok małych.  

            Śniegułka usiadła na sośnie.     . 

     

 

� Rozsypanka wyrazowa. Dziecko ma za zadanie ułożyć zdanie z rozsypanki i odczytać. 

 

zostawił lesie W sidła. ktoś 

   

W ten sam sposób pozostałe zdania: 

Zosia Samosia siedzi pod świerkiem. 

W siatce są śliwki, wi śnie i czereśnie. 

Sąsiad siadł na świeżym sianie. 

Bita śmietana świetnie smakuje. 

 
 
 
Opracowała: Aneta Fijałkowska-Gołdyn 
 

 

 

 

 


