
„S” 

 
Głoska „s” stanowi podstawę dla szeregu syczącego (s, z, c, dz). Czubek języka przy 

wymowie tych głosek znajduje się na dole. Wymowa głoski „s” polega na wytworzeniu 

szczeliny między czubkiem języka a dolnymi zębami. Boki języka przylegają do dziąseł i do 

górnych zębów.  

 

 

1. Wywołanie głoski „s”. 

 

Polecamy dziecku umieścić czubek języka za dolnymi zębami, zbliżyć zęby, wargi nieco 

rozpłaszczyć jak w uśmiechu. W przypadku trudności z prawidłowym ułożeniem języka, 

pomagamy przy pomocy palca, łyżeczki lub szpatułki, układając je na czubku języka na 

wprost złączenia dolnych siekaczy. Język znajduje się pod spodem. Polecamy dziecku 

dmuchać przez zęby. 

 

Na początku wyrazy przeciągamy w wymowie głoskę „s”, natomiast w środku i na 

końcu robimy przed nią małą prezerwę, aby prawidłowo ułożyć język, zęby i wargi. 

Prawidłową wymowę można uzyskać, jeśli dziecko wymawia poprawnie „c”. Przedłużając 

wymowę „c” – powstaje „s”. 

 

 

2. Ćwiczenia usprawniające język. 

 

 Tworzenie ze złączonych warg na przemian uśmiechu - dzióbka 

 Oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach (nie stosować przy wymowie 

międzyzębowej) 

 Kierowanie języka do nosa, brody, ucha lewego, ucha prawego (nie stosować przy 

wymowie międzyzębowej) 

 Próba zrobienia z języka tzw. „kociego grzbietu” 

 Unoszenie języka na przemian do górnych i dolnych zębów 

 Układanie języka w kształt szpilki, rurki, łyżeczki 

 

 

3. Ćwiczenia właściwe. 

 

Wymawianie „s” w izolacji – zabawa w syczącego węża 

 

sa, so, su, se, sy 

          

sad, sala, sanki, samolot, samochód, sok, sowa, sobota, sokół,  sól, sum, sufit, sukienka, sen, 

sekunda, syn, syrop, schody, sklep, skakanka, słowo, słonko, smok, spodnie, stół, studnia, 

stadion, sweter 

 

 

asa, oso, usu, ese, ysy, isy 

         



kasa, klasa, osa, włosy, mięso, pasek, piasek, basen, fasola, kiełbasa, laska, deska, miska, 

wesele, pisanka,  masło, list, most, usta, miasto, wioska, pestka, kostka, kapusta, wschód 

 

as, os, us, es, ys, is, sas, sos, sus, ses, sys 

 

las, nos, lis, włos, pies, ananas, głos, autobus, hałas, napis, konkurs, sens 

 

sos, stos, stoisko, sasanka, sosna, sposób 

 

 

      strome schody                                             kostka masła 

      stary stół                                                      pusty słoik 

      sklep sportowy                                            wysoka sosna 

      spokojny piesek                                           jasne włosy 

      słodki sok                                                    wąski pasek 

      niebieska sukienka                                      sosnowe deski 

 

 

 

Stefek ma sanki. 

Pies As jest smutny. 

Na basenie jest wesoło. 

Na stole stoi słoik. 

Sarenka skubie listki. 

Włosy są spięte spinką.  

Z lotniska startują samoloty. 

Mama wysłała Sławka do sklepu. 

Na wiosnę pod lasem rosną sasanki. 

Sabinka ma sukienkę w niebieskie paski. 

Pod schodami jest schowek na deski. 


