
„Ś” 

Głoska „ś” stanowi podstawę dla głosek szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź). W czasie wymowy 

środkowa część języka unosi się ku górze (tzn. ku przedniej części podniebienia twardego), 

zęby są zbliżone, wargi lekko zaokrąglone. 

 

1. Wywołanie głoski „ś”. 

 

W przypadku trudności z prawidłowym ułożeniem języka pomagamy przy pomocy palca, 

łyżeczki lub szpatułki, naciskając czubek języka i lekko cofając go w głąb jamy ustnej. Język 

powinien przybrać kształt przypominający półkole i podnieść się w części środkowej do 

podniebienia twardego. Czubek języka znajduje się na dole. 

Ćwiczenia można rozpocząć od wymawiania ściszonego „i’ lub „chi” (ichi, ichia, ichio,ichie, 

ichiu) w czasie wymowy cofać język do tyłu.   

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

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

 

2. Ćwiczenia usprawniające język. 

 

 Kląskanie czubkiem języka 

 Oblizywanie warg przy szeroko otwartych ustach 

 Oblizywanie podniebienia 

 Układanie języka w kształt szpilki, rurki, łyżeczki 

 Próba ułożenia języka w tzw. „koci grzbiet” z jednoczesną artykulacją „ki” 

 Kierowanie języka do nosa, brody, jak najdalej do ucha lewego, prawego (nie 

stosować przy wymowie międzyzębowej szeregu ciszącego) 

 

3. Ćwiczenia właściwe. 

 

 sia, sio, siu, się, si 

 

siano, siatka, siodło, siedem, sierpień, siedzenie, sikorka, sitko 

ślad, ślimak, śliwka, śmiech, śmietnik, śmietana, śnieg, śniadanie, śpiew, śpioch, śruba, 

środek, świat, światło, święto, świerk, śpiwór 

 

asia, osio, usiu, esie, isi, ysi 

 

osioł, nasiona, mamusia, jesień, księga, kisiel, maślak, wiśnia, naleśniki, huśtawka, taśma, 

pieśń, baśń 

 

aś, oś, uś, eś, yś, iś 

 

łoś, tatuś, miś, wieś, ryś, gęś, gałąź [gałąś] 



 

 

 

ślad ślimaka                                                nasiona świerku 

świeże siano                                                jesienne maślaki 

siedem śledzi                                              głośna pieśń 

śliczna sikorka                                            nieśmiała Asia 

kwaśna śmietana                                         wiśniowy kisiel 

 

 

Jaś ma sinego siniaka. 

Na świerku siedzą sikorki. 

Śpioch nie wstał na śniadanie. 

W lesie rosną maślaki. 

Tatuś śmieje się. 

Na śniegu odbija się światło. 

Marysia buja się na huśtawce. 

W baśni osiołek uratował ślimaka. 

Mamusia kupiła dla Kasi siedem ptysiów. 

W środę jadłam naleśniki ze śmietaną. 

 

 


