
Prowadzący: Ewelina Maślanka 

Czas zajęć: 45 minut 

Temat: Z wizytą w zoo. Utrwalenie głoski s w nagłosie 

Pacjent: Krzysiu, lat 7, seplenienie międzyzebowe 

Cele zajęć: 

- usprawnianie języka, warg, 

- utrwalenie prawidłowego toru oddechowego, 

- utrwalenie prawidłowej wymowy głoski s w nagłosie, 

- przypomnienie prawidłowej wymowy głoski s ( ułożenie artykulatorów), 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się. 

Pomoce: przyrząd do baniek mydlanych, słomka, wata,  kolorowe kartki z 

wyrazami na s    ( memory), duże kolorowe obrazki do zagadek, papierowe 

kwiatki 

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie 

2. Rozmowa na temat wycieczki do zoo 

3. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem baniek mydlanych, słomki i 

waty. 

4. Ćwiczenia artykulatorów: 

Ćwiczenia przedstawione są na kolorowych kwiatkach. Dziecko odwraca 

kwiatek,    na którym napisane jest, jakie ćwiczenie należy wykonać. 

5. przypomnienie układu artkulatorów podczas wymawiania głoski s 

6. Prowadzący opowiada dziecku historyjkę. Kiedy usłyszy głoskę s musi 

klasnąć   w dłonie i poprawnie wypowiedzieć głoske s w izolacji. 

Wąż spał sobie spokojnie w swojej sypialni pod wiszącą skałą. Promienie 

słońca wpadały przez  małą szczelinę na jego niebieską skórę. Nagle wąż 

obudził się ze snu. Śniło mu się, że gonił go wieli tygrys. 

7. Zima czy lato? 

Wykorzystujemy kwiatki i kulki z waty. Na kwiatki kładziemy wyrazy, które 

kojarzą nam się z zimą a na kwiatkach te, które kojarzą nam się z latem. 



 Sen, sanki, skarpety, sad, sałata, sandały, skowronek, sarna 

8. Dopasowywanie wyrazów rozpoczynających się głoską s do ich określeń                            

( rozsypanka) słona       sól                      słodki               sok     stabilny                              

stół                      solidna           skała      stare                                       srebro   

samotna                    sowa                                

9. Gra memory. Obrazki zawierają głoskę s w nagłosie. 

10. Zagadki. Jeśli dziecko odgadnie wyraz skacze na obrazek go 

przedstawiający.                                            

 

Zagadki 

Słoń 

„ Chociaż trąbę ciągle nosi 

Nikt o koncert go nie prosi” 

 

Sarna 

„Ma brązowe, śliczne oczy, 

nóżki zgrabne, cienkie 

Czy widziałeś kiedyś w lesie 

Płochliwą…….” 

 

Samolot 

„Nie jest ptakiem, lecz ma skrzydła 

możesz się nim w podróż wybrać” 

 

skakanka 

„Bawić się nią to super zabawa 

Od wszystkich możesz otrzymać brawa” 



 

Skarpety 

„ Zawsze w parze chodzą 

 ubrać je możesz, gdy ci się stopy ochłodzą” 

 

studnia 

„To z niej możesz czerpać wodę,  

którą pijesz na ochłodę” 

 

sok 

„Wyciskamy go z owoców, 

dlatego jest bardzo zdrowy 

dodatkowa cecha: 

jest zawsze kolorowy” 

 


