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Wprowadzenie
Głoski [ś, ź, ć, dź] należą do szeregu ciszącego. Pojawiają się w mowie 
dziecka jako jedne z pierwszych głosek języka polskiego. Trzyletnie dzie- 
cko powinno już prawidłowo wymawiać wszystkie głoski z tego szeregu. 
Pamiętaj, że przy wymowie tych głosek język powinien być schowany 
za dolnymi zębami, zęby do siebie zbliżone, a wargi lekko wysunięte do 
przodu. 

Zaprezentowane na kolejnych stronach wiersze mają za zadanie ułatwić 
i sprawić, aby proces utrwalania głosek ciszących w mowie spontanicz-
nej był świetną zabawą, a opanowanie głoski stało się efektem ubocz-
nym dobrej zabawy. Wiersze zostały tak napisane, aby zawierały tylko 
jedną trudną ćwiczoną głoskę. Głoski z innych szeregów, w miarę możli-
wości, zostały wyeliminowane specjalnie po to, aby ułatwić opanowanie 
ćwiczonego dźwięku. Dopiero na końcu danej części umieszczono wier-
sze, które łączą ze sobą wszystkie głoski z danego szeregu. Połączenie 
rymowanych zdań z rysunkami ułatwi dziecku zapamiętanie treści pre-
zentowanych w wierszu oraz pozwoli na przyjemne powtarzanie ćwiczo-
nej głoski.

Prezentowane wiersze połączone z przyjaznymi dziecku grafikami to 
okazja do świetnej zabawy dla wszystkich dzieci, nie tylko tych posia-
dających trudności artykulacyjne. Z powodzeniem można je wykorzy-
stać do całościowego wspomagania rozwoju każdego dziecka. Duży wy-
bór to szansa, że każde dziecko znajdzie dla siebie swój ulubiony wiersz. 
Miłej zabawy podczas utrwalania prawidłowej wymowy głosek!
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Łoś
Dniami, na okrągło, łoś kosiłby siano –
Łosia na sianie wśród łosi oglądano.
Bo widok – jak święto – oryginalny,
Łoś, który kosi – łoś unikalny!

A łoś – tak jak kosił, tak kosi wytrwale,
Hobby dla łosia to wielkie niebywale.
I jeśli naprawdę kocha to łoś,
To ja śmiało powiem: „Koś, łosiu, koś”.

ś
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Ślimak Tosiek
Ślimak Tosiek śliwki jadł usilnie
I śliwki Tosiek kupował pilnie.
Śliwki dorodne, śliwki fioletowe – 
Tośkowi niemal odbierały mowę!

A w pewnej wiośnie Tosiek wariuje,
Bo śliwek fioletowych nagle brakuje.
Gdy śliwek dorodnych nagle brak,
Tosiek osiwiał – naprawdę, tak!
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Ryś Boguś
Pewien Boguś – ryś – to fakt,
Śmiało powiem – śpiewał w takt.
Ryś śpiewakiem był światowym,
Bo śpiewakiem operowym!

Boguś śpiewem onieśmiela,
Śpiewa Boguś a capella!
„Śpiew Bogusia to sielanka” –
Śmiało powie rysia fanka.

Gęś i gąsior
Gęś Joasia, siwa, siliła się śmiało,
Poślubić gąsiora Michaśka jej się chciało.
Michaś – silny, wie to wieś –
„Gęś Joasię na ślub nieś!”.

Michaś od ślubu się chowa na sianku,
A Asia do Michasia – gę, gę na ganku.
Ale Michasia to nie ośmieliło
I ślubu gęsiego we wsi nie było.
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