
Ćwiczenia  logopedyczne przygotowujące do prawidłowej 

artykulacji głoski „s” 

 

Ćwiczenia języka: 

 Wysuwanie języka z jamy ustnej w linii prostej do przodu – język wąski , 

 Układanie języka na dolnej wardze – język szeroki, boki języka dotykają 

kącików ust, 

 Układanie języka na dnie jamy ustnej – czubek języka przylega do 

wewnętrznej powierzchni dolnych zębów, 

 „Mycie” czubkiem języka wewnętrznej powierzchni zębów dolnych, 

 „Liczenie” czubkiem języka dolnych zębów – język dotyka powierzchni 

wewnętrznej każdego zęba, 

 Wypychanie językiem dolnych zębów, 

 Układanie języka w trąbkę”. 

  

Ćwiczenia warg: 

 Nakładanie wargi górnej na dolną i odwrotnie, 

 Ściąganie warg – jak przy wymowie głoski „u”, następnie rozciąganie warg 

– jak przy wymowie głoski „i”, 

 Rozciąganie ust  jak przy uśmiechu, 

Ćwiczenia oddechowe: 

Podczas wykonywania ćwiczeń usta układamy jak do uśmiechu. 

 Przy nałożonej wardze górnej na wargę dolną, mocno dmuchaj na brodę, 

 Cofnij lekko kąciki ust, wysuń do przodu język i mocno na niego dmuchaj, 

 Ułóż na dolnej wardze szeroki język, lekko wysuń do przodu i dmuchaj 

przez jego środek. 

Podczas prawidłowej artykulacji głoski „s” usta są rozchylone (jak przy uśmiechu), 

zęby są zbliżone. Czubek języka przylega do wewnętrznej powierzchni dolnych 

siekaczy. Boki  języka przylegają do wewnętrznej powierzchni górnych zębów i 

dziąseł. W linii środkowej języka tworzy się wąska rynienka, przez którą 

przepływa strumień wydychanego powietrza. 

Umiesz już syczeć jak wąż więc powtórz: 

-          sy, se ,sa, so, su, 



-          syn,  syfon,  sygnał, sylaba,  sylwetka,  sypialnia, sympatia, 

-          sen, ser, seler, sernik, sekunda, sekret, sekretarka, 

-          sad, sala, salon, sałata, samochód, samolot, sandały, sanki, 

-          sok, sowa, soda, sopel, sobota, Sopot, 

-          sum, sufit, sukienka, suwak, supeł, sumienie. 

Powtarzaj dalej: 

      -  ysy, isy, ese, asa, oso, usu, 

      -   wysepka, łysy, wysypka, rysunek, 

      -   miska, pisanka, tenisówki, pliska, flisak, 

      -  deseń, piesek, wesele, profesor, mięso, 

      -  kasa, masa, klasa, kiełbasa, basen, pasek, piasek, fasola, fason, 

      -  osoba, kosa, osa, osad, oset, posada, piosenka, pokusa, busola. 

  Powtórz  jeszcze: 

      -  ys, is, es, as, os, us, 

      -  tygrys, kaprys, irys, 

      -  lis, bis, napis, cis, popis, komis, tenis, 

      -  pies, owies, 

      -  pas, las, bas kwas, hałas, atlas, kompas, ananas, bobas, 

      -  los, nos, kłos, włos, głos, kos, kokos, termos, wrzos, bigos, 

      -  bambus, autobus, kaktus, plus, minus, dzikus, globus, mus, 

 


