
Zabawy z głoskami szumiącymi  

sz, ż, cz, dż 
 

1. Bajka logopedyczna 

PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA – „Pranie” 

Dziecko ma przed sobą lusterko. Opowiadamy historyjkę (bajeczkę) i pokazujemy ruchy 

języka – a dziecko naśladuje nas. 

 

Pan Języczek postanawia zrobić pranie  

(robimy „pralkę” – mocno wydymamy policzki).  

Otwiera pralkę  

(otwieramy szeroko usta)  

i wkłada do niej brudne ubrania 

(dotykamy językiem na przemian górnej wargi i górnych dziąseł).  

Zamyka pralkę  

(zaciskamy mocno wargi),  

wsypuje proszek  

(wysuwamy i chowamy język do buzi nie dotykając warg).  

I już brudne rzeczy się piorą  

(„pierzemy” – wykonujemy językiem kółka w szeroko 

otwartej buzi).  

Pan Języczek czeka, aż pralka odwiruje pranie 

(„odwirowujemy” – wielokrotnie przyklejamy język do podniebienia 

i odrywamy z głośnym mlaśnięciem). 

 Pan Języczek rozwiesza w ogrodzie linkę  

(„rozwieszamy linkę” –kilkakrotnie przesuwamy czubkiem języka od jednego 

kącika ust do drugiego).  

Strzepuje wyprane rzeczy  

(„strzepujemy” – wykonując szybkie ruchy, próbujemy sięgnąć językiem do 

brody i do nosa)  



i wiesza je 

(„wieszamy pranie” – otwierając szeroko buzię, dotykamy czubkiem 

języka wszystkich zębów po kolei).  

Dobrze, że wieje wiatr – osuszy mokre pranie  

(naśladujemy szum wiatru – „szu, szu, szu”).  

Pranie już wyschło i czas je zdjąć  

(„zdejmujemy pranie” – otwierając szeroko buzię, dotykamy czubkiem języka 

wszystkich zębów po kolei).  

Na koniec pan Języczek prasuje czyste ubrania  

(„prasujemy” – przesuwamy językiem po podniebieniu, po górnych i dolnych 

zębach). 

 

 

2. Utwórz zdrobnienia do podanych wyrazów 

(pamiętaj o wymowie!). 

 

szal-                                               kasza- 

szafa-                                             koszula- 

szopa-                                             kaszel- 

szufla-                                             maszyna- 

 

 

3. Zgadnij kto używa tych rzeczy? 

 
  kuchenka, garnki, sztućce, biała czapka, przyprawy 

  mąka, drożdże, piekarnik, piec, foremki 

  gabinet, recepty, słuchawka, lekarstwa 

  cegły, cement, kielnia, rusztowanie 

  farby, płótno, pędzle, sztalugi 



4. Z czym kojarzą ci się wyrazy? 
 

 most, brzeg, nurt, ryby 

 piasek, słońce, leżak, parasole 

 bocian, łąka, woda, pływanie 

 statki, fale, rekin, mewy 

 gruszka, prąd, światło, żyrandol 

 

5. Czy znasz te bajki? 

Jarek pomieszał tytuły bajek. Spróbuj prawidłowo je połączyć. Powtórz prawidłowe 

tytuły. 

Kaczka z Krainy Oz. 

Brzydkie na ziarnku grochu. 

Dziewczynka Kapturek. 

Złota kaczątko. 

Kaczka z zapałkami. 

Księżniczka Dziwaczka. 

Czerwony czarnoksiężnik. 

 

6. Powtórz wyrazy. Który nie pasuje do pozostałych? 
 

  dżokej, rower, ujeżdżalnia 

  drożdże, rękawiczki, drożdżówka 

  przyjeżdża, bułeczki, nadjeżdża 

  dżdżownica, dżdżysty, kubeczek 

  dżudo, dżudoka, kółeczko 



7.  Zagadki 
 

 Kolor słońca i kurczaka. 

 Gdy zimą idziesz na spacer, głowa ma czapkę, ręce rękawiczki a szyja. 

 Kobieta którą poślubił mąż. 

 Widzisz nimi wszystko. 

 Może być z dżemem, budyniem lub czekoladą. 

 Najmocniejsza ze wszystkich kart, choć nie uczestniczy w wielu grach. 

 Jeżdżą po nich tramwaje i lokomotywy, inaczej tory. 

 

 



8. Powtórz wierszyki i naucz się ich na pamięć. 

 

Kto kwiczy i beczy? 

Kto huczy i buczy? 

To bączek na tęczy 

tańczyć się uczy. 

 

Żaba Żanna 

żurek pożerała. 

Brzuszek napełniła 

potem poleżała. 

 

Dżina, żona Dżina, 

piła soku szklankę 

i mężowi swemu 

grała kołysankę. 

 

Szejk na morzu 

w szoku był. 

I w szalupie 

głośno wył. 
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