
WYWOŁYWANIE GŁOSEK SYCZĄCYCH:  S, Z, C, DZ.

Drodzy Rodzice! 

Nieprawidłowa wymowa głosek syczących u dzieci w okresie szkolnym zwykle ma postać
seplenienia międzyzebowego (język wychodzi między zęby) lub seplenienia bocznego (czubek
języka kieruje się na boki).
Najczęstszymi powodami nieprawidłowo realizowanych głosek syczących są:
• czas wzrostu stomatologicznego (wymiana zębów, brak uzębienia)
• alergie oraz częste infekcje powodujące stale otwartą buzię
• skrócone wędzidełko podjęzykowe
• wady zgryzu
• obniżone napięcie mięśniowe warg, policzków, języka
• przetrwały, niemowlęcy typ połykania (tutaj, przy akcie połykania język wychodzi między
zęby)
• picie z kubków niekapków, ssanie kciuka, ubrań, poduszki
• brak twardych pokarmów w diecie dziecka.

Przed przystąpieniem do pracy z logopedą wskazane jest ustalenie przyczyny wady wymowy i w miarę możliwości wyeliminowanie jej. 



Praca nad korektą głosek syczących, to nie tylko nauka prawidłowego układania języka, ale
również regulacja napięcia  mięśniowego okolic orofacjalnych oraz nauka domykania ust.
 
Propozycje ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne w przypadku nieprawidłowo
realizowanych głosek syczących:

1. Picie przez kolorowe, twarde plastikowe słomki
 - najlepiej gęstych płynów typu jogurt, przeciery, gęste soki. 
2. Dmuchanie w trąbki, wiatraczki, gwizdki. 
3. Zasysanie i przenoszenie za pomocą słomki skrawków papieru, confetti,    
 (np. z kartki na kartkę). 
4. Nadymanie policzków. Przesuwanie powietrza z policzka do policzka.
5. Wciąganie policzków do środka jamy ustnej („Chudy Zajączek”).
6. Masowanie, pocieranie miękką szczoteczką wewnętrznej strony policzków.
. 



7. Zaciskanie warg tak mocno jak potrafimy. Chowanie ich do środka, w głąb
jamy ustnej. Mówienie z wargami schowanymi za zębami („Bezzębny dziadek”). 
8. Ćwiczenie ze szpatułką – umieszczanie szpatułki laryngologicznej (można
zamówić w aptece) pomiędzy wargami (nie zębami) i przytrzymywanie. Możemy
dodatkowo obciążyć szpatułkę po obu stronach monetami. 
9. Układanie ust w „dzióbek” i przytrzymywanie kilka sekund. 
10. Marszczenie ust w „dziubek” i rozciąganie do uśmiechu. Powtarzamy
wielokrotnie.
11. Wysuwanie napiętego, prostego języka bez dotykania ust i zębów.
Trzymanie przez ok. 5 sekund poza jama ustną.
12. Wysuwanie języka na boki. Kierowanie napiętego języka w kierunku ucha
przez ok. 5 sekund. Dotyczy prawej i lewej strony.



Ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek syczących       
 /s, z, c, dz/:

• rozciąganie warg do uśmiechu i wymawianie głoski /i/
• układanie ust do uśmiechu i powrót do pozycji neutralnej
• wysuwanie języka – raz, aby był szeroki, raz, aby był wąski
• liczenie dolnych zębów czubkiem języka po wewnętrznej stronie
• oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów
• „czyszczenie” czubkiem języka „półeczki na dole” (za dolnymi siekaczami,
wewnętrzna strona)
• dotykanie czubkiem języka wewnętrznej powierzchni dolnych siekaczy    
 z równoczesnym wybrzmiewaniem głoski /e/
• „wymiatanie śmieci” – energiczne wyrzucanie czubka języka zza dolnych
zębów.



WYWOŁUJEMY GŁOSKĘ /S/.

Czubek języka leży za dolnymi zębami, tworząc rynienkę (tak jak przy
dmuchaniu). Język jest płaski, a boki wznoszą się do góry. 
Wargi rozchylają się w łagodny uśmiech. Zęby są zbliżone do siebie, ale nie
zaciśnięte. 
Pamiętamy, że strumień wydychanego powietrza trzeba kierować środkiem ust.
Próbujemy cicho, a potem coraz głośniej syczeć jak wąż.

Dzieciom, które mają problem z prawidłowym ułożeniem języka proponuję
wsunąć pomiędzy dolne siekacze nić dentystyczną z supełkiem. Czubek języka
powinien dotykać supełka w trakcie realizacji /s/.  
Dodatkowym ułatwieniem jest przytrzymywanie czubka języka patyczkiem (np.
do uszu). Należy go umieścić na środku języka, aby ułatwić prawidłowe ułożenie
artykulatorów. 



Gdy osiągniemy prawidłową realizację głoski /s/ w izolacji, możemy
utrwalać jej wymowę w sylabach, a następnie wyrazach. 

SA, SO, SE, SU, SY
AS, OS, ES, US, YS
ASA, OSO, ESE, USU, YSY

ZA, ZO, ZE, ZU, ZY
AZA, OZO, EZE, UZU, YZY

CA, CO, CE, CU, CY
AC, OC, EC, UC, YC
ACA, OCO, ECE, UCU, YCY

Poniżej przedstawiam przykładowy materiał obrazkowy na utrwalanie wymowy głoski
/s/, /z/ i /c/. 
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