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Bydgoszcz

Utrwalanie głosek szumiących w wyrazach

Korygowanie  zaburzeń  artykulacyjnych  u  dzieci  z  normą  intelektualną  jest

zwykle procesem przyjemnym, przynoszącym szybkie efekty w postaci wywołanego

szeregu  głosek,  np.  szumiących.  Jednak  utrwalanie  i  doprowadzenie  do  pełnej

automatyzacji głosek wydłuża się niekiedy nadmiernie, powodując znużenie terapią.  

W  celu  uatrakcyjnienia  ćwiczeń  ułożyłam  wyrazy  z  głoskami  szumiącymi

w rymowanki.  Głoski szumiące występują w różnych pozycjach  -  nagłos,  wygłos,

śródgłos. Początkowo uczeń powtarza pary wyrazów, kontrolując układ artykulatorów

przed lustrem. Później możemy bawić się w pozycji stojącej, uatrakcyjniając zabawę

np.  przerzucaniem piłki.  Korzystając  z tego materiału  ćwiczymy artykulację,  słuch

fonematyczny, bogacimy słownictwo.

Należy  pamiętać,  że  każdą  głoskę  wprowadzamy  i utrwalamy  oddzielnie,  nie

śpiesząc się i dbając, o to by głoska brzmiała czysto. Zgromadzone słownictwo może

być dla ucznia niezrozumiałe, stąd niezbędny jest komentarz logopedy, wyjaśniający

znaczenie  słów  takich  jak,  uczelnia,  czytelnia,  i  innych.  Rymowanki  mogą  być

inspiracją  do  tworzenia  ciągle  nowych zabaw.  Można je nawet  rapować,  o  czym

przekonał mnie pewien umuzykalniony ośmiolatek. 

W  oparciu  o  powyższe  rymowanki  opracowałam  grę  planszową  Szumiące  ryby

przeznaczoną dla dzieci z ryzykiem dysleksji. 



RYMOWANKI RYMOWANKI RYMOWANKI 
szabla szynka 

szatnia maszynka
 żaba żaglówka 

żołędzie żarówka 
 czytanka czytelnia 

uczeń uczelnia 
szyba szufelka 

szuflada szabelka
żagiel morze 
rzeka orzech 

płacz boczek 
pieczeń loczek 

szachy kalosze 
nasze bambosze

rzodkiewka jarzyny 
żółw drużyny 

pieczątka klucze 
liczydło uczę 

szyja szelki 
wieszak muszelki

żółta róża 
żuk burza 

tęcza pączek 
klucz bączek 

szyny puszki 
kasza groszki

żyletka leżanka 
żyrafa koleżanka 

człowiek teczka 
czwartek beczka 

kaszel koszulka 
kosze szpulka

żyrandol żółtko 
plaża żytko 

poczta uliczka
taczka doniczka 

szpital szyszka 
szkło poduszka

korzeń kożuch 
nożyk brzuch 

czapka kaczka 
czoło paczka 

szafa kosz 
szpilka klosz

duża wieża 
różowy leżak 

maczek oczy 
czołg toczy 

sznurek daszek 
szary ptaszek

łyżwy talerzyk 
żmija grzebyk 

czubek warkoczyk 
żuczek haczyk 

szopa myszka 
kapelusz gruszka 

grzywa żużel 
grzyby dłużej 

nożyczki kroczek
robaczek koczek

  cztery mleczko 
czwórka pudełeczko

czwartek mecz 
różyczka miecz

wnuczek biegacz 
wnuczka bogacz
czarny palacz 
uczony badacz 



Gra „Szumiące ryby”

przeznaczona dla uczniów klas I- III

Cele terapeutyczne:

uczeń: 

 utrwala wymowę głosek szumiących,

 kształci słuch fonematyczny,

 doskonali technikę czytania,

 bogaci słownictwo, 

 rozwija spostrzegawczość,

 rozwija koordynację wzrokowo – ruchową,

 doskonali analizę i syntezę słuchowo – wzrokową.

Liczba uczestników : od 2 do 6

Gra składa się z trzech podwójnych plansz zawierających zestawy wyrazów
różniące się krojem trzcionki, spinaczy i listewki ze sznurkiem zakończonym
magnesem – wędka. 

Zasady gry:

Przystępując do gry rozcinamy wyrazy (PLANSZA B) i na każdym kartoniku
umieszczamy spinacz. PLANSZĘ A kładziemy przed parą uczniów. 



Trzy poziomy trudności:

I zbiór wyrazów -  2, 3 sylabowe z dwuznakiem sz.

II zbiór wyrazów -  2, 3, 4 – sylabowe z dwuznakami cz, sz.

III zbiór wyrazów - 2, 3, 4 – sylabowe z literą ż i dwuznakami sz, cz, rz.

Dobieramy uczniów po dwoje do każdego zbioru wyrazów. Kartoniki rozkładamy
czystą stroną do góry. Uczniowie na przemian „łowią ryby”  -  układają przed
sobą, szukając rymów. Po zakończeniu łowów odczytują głośno pary rymujących
się wyrazów i podają liczbę głosek w wyrazie, za co otrzymują po 1 punkcie (np.
fasolkę). Wygrywa ten, kto zgromadził najwięcej punktów. W nagrodę każdy
zapisuje swoje rymy do zeszytu.



 plansza A

daszek ptaszek

kosze nosze 

szyszka myszka 

gruszki muszki 

groszki proszki

koszulka szpulka

kalosze bambosze

szelki muszelki

szufelka szabelka

szynka maszynka 



plansza B

daszek ptaszek 

kosze nosze 

szyszka myszka 

gruszki muszki 

groszki proszki

koszulka szpulka

kalosze bambosze

szelki muszelki

szufelka szabelka

szynka maszynka



plansza A

roczek kroczek 

biegacz bogacz

boczek koczek

teczka beczka 

pączek bączek

warkoczyk haczyk

uliczka tabliczka

dziewczynka koniczynka

mleczko pudełeczko

kaczuszka paczuszka



plansza B

roczek kroczek 

biegacz bogacz

boczek koczek 

teczka beczka

pączek bączek 

warkoczyk haczyk

uliczka tabliczka

dziewczynka koniczynka

mleczko pudełeczko

kaczuszka paczuszka



plansza A

róża burza 

żółtko żytko

grzywka warzywka

rzeczka wycieczka 

kożuszek brzuszek

różyczka księżniczka

żarówka żaglówka

jarzyny drużyny

leżanka koleżanka

talerzyki grzebyki



plansza B

róża burza 

żółtko żytko

grzywka warzywka

rzeczka wycieczka

kożuszek brzuszek

różyczka księżniczka

żarówka żaglówka

jarzyny drużyny

leżanka koleżanka

talerzyki grzebyki


