
KARTA PRACY 
do utrwalania 
prawidłowej 
wymowy  głoski S
 
Przypoinajka 
Wypowiedz 
długie sss…….. 
Pamiętaj podczas 
artykulacji głoski 
S język leży za 
dolnymi zębami.                      
Zęby są blisko 
siebie, ale nie 
zaciskamy ich 
mocno.                                                     
Język nie 
wchodzi między 
zęby.                                                                                  
Usta rozciągamy 
szeroko tak jak 
do uśmiechu.

Powtórz:
•sylaby na 
kapeluszu
•wyrazy na 
trzonie 
•zdania na trawie
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Sabina, sowa, sopel, sałata

sekunda, sep, sufit, sól, Sylwia, syn
basen,mięso, masa, piasek, nosek
las, hałas, kompas, włos, autobus

                          Sabina ma sukienkę w niebieskie paski.
   Pod schodami jest schowek na deski.

Stach ma doskonałe pomysły.
Mama wysłała Sławka do sklepu.

   Klasa słucha wesołej piosenki.
W lesie są smukłe  sosny.
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KARTA PRACY 
do utrwalania 
prawidłowej 
wymowy  głoski SZ 
Wypowiedz długie 
szzzzz…….. 
Przypominajka 
Pamiętaj podczas 
artykulacji głoski 
Sz język unosi się 
za górne zęby. 
Język nie wchodzi 
między zęby i nie 
opada na dół. Nie 
„przyklejamy”    
końca języka za 
górnymi zębami, 
tylko unosimy go 
do góry. Nie 
zaciskamy zębów. 
Usta układamy w 
dzióbek. 
Powtórz:
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•sylaby na
kapeluszu
•wyrazy na
trzonie
•zdania na
trawie

szafa,szalik, szatnia, szabla

szachy, szopa, szofer, szuflada
szufelka, szyba, szyja, szyny, szynka

kasza, maszyna, nosze, kosze, koszula
kosz, klosz, bambosz, mysz, kusz

W koszu  leży pietruszka i szpinak.

Obok szuflady były szare, szerokie sznurowadła.

Agnieszka szyje na maszynie koszule dla Szymona.

        Lampa Tomasza ma szklany klosz .
   Na wieszakach w szatni wiszą szaliki.
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KARTA PRACY 
przygotowująca do 
wywołania głoski R 
•Wypowiedz kilka
razy: t t t t, d d d d , td 
td td td. 
Wypowiadając głoski 
dotykaj językiem 
wałka dziąsłowego, 
czyli („magicznej 
górki” za górnymi 
siekaczami). 

Podczas 
wypowiadania głosek i 
sylab poruszaj jedynie 
językiem przy szeroko 
otwartych ustach i 
•kropki pod głoskami
oznaczają, że trzeba 
wymawiać je 
dziąsłowo, czyli z 
językiem na wałku 
dziąsłowym 
(„magicznej górce” za 
górnymi siekaczami). 
nieruchomej żuchwie.
Powtórz:
•sylaby na
kapeluszu
•wyrazy na
trzonie 
•zdania na trawie
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R-przygotowanie
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tdawa, tdasa, tdawaj, tdampki..            . .         ..             . .

tdan, tdoje, tdudny, tduskawki
 . .        . .        . .            . .

ddabina, ddoga, ddewno, ddewniaki. .               . .            . .              . .
ddopsy, addes,bieddonka, moddy
. .                . .            .  .                 . .

To ogdodzenie zdobione jest z ddutu .           ..                  ..                          ..     
Domek napdawia stady dowed...                     ..                ..   ..       .. 

Dobotnicy napdawiają  tody tdamwajowe.
..                           ..                   ..    ..
Tedesa kadmi kudy kukudydzą.     ..           ..            ..             ..
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rama, rana, rasa, radio, ranek, 

rakieta, rok, ropa, rondel, rolnik, rosa, 
recepta, rękawiczka, ruch, równy

rumianek, ryba, , rynek, rynna, 

Drabina stoi na ogrodzonym terenie.
       Karolina podarowała Krysi aparat radiowy.

            W drukarce Karola leży arkusz papieru.
                  W porcie rybackim jest duży ruch.

Na rynku stoją stare latarnie.
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KARTA PRACY do 
utrwalania prawidłowej  
wymowy  głoski R 
Wypowiedz długie 
rrr……. 

Przypominajka 
Pamiętaj podczas 
artykulacji głoski R 
koniec języka wibruje, 
delikatnie uderzając o 
wałek dziąsłowy, czyli 
(„magiczną górkę” za 
górnymi siekaczami). 
Żuchwa jest lekko 
opuszczona, usta 
lekko otwarte. 
Powtórz:

•sylaby na kapeluszu
•wyrazy na trzonie
•zdania na trawie
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gapa, Gaweł, gęś, gołąb, guma

goni, gimnazjum, gil, ginie, gips
Pelagia, figiel,higiena, magia, nogi

piegi, bogini, zaginać, usługiwać, blogi

      Pielęgniarka ściąga  gips  z nogi Agnieszki.

    Grażyna gotuje gołąbki  Gieniowi.
Pielgrzym  ogrzał  się przy ognisku.

     Gosia  zgubiła guzik na górce.
Gruby ogon  papugi ginie w gałęziach.
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KARTA PRACY 
do utrwalania 
prawidłowej 
wymowy głoski G 
Przypoinajka 
Wypowiedz 
długie g…….. 
Pamiętaj podczas 
artykulacji głoski 
G musi cofnąć się 
w głąb jamy 
ustnej i swoją 
środkową częśćią 
dotknąć 
podniebienia 
miękkiego.

Powtórz:
•sylaby na
kapeluszu
•wyrazy na
trzonie
•zdania na
trawie




