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Utrwalamy wypowiadając proste słowa, takie jak: 

Za, ze, zy, zo, zu; 

Aza, aze, azy, azo, azu, 

Eza, eze, ezy, ezo, ezu; 

Yza, yze, yzy, yzo, yzu; 

Oza, oze, ozy, ozo, ozu;  

Uza, uze, uzy, uzo, uzu; 

 

Przechodzimy do wypowiadania dłuższych słów.  

Można także używać innych niż tu podane: 

 

„Z” na początku słowa 

Zabawka, zabytek, zachód, zachwyt, zadanie, zagadka, 

zając, zatoka, zamek, zakład, zawody, zysk, zebra, zero, 

zęby, zapałki, zabawki, zapiekanka, zuch, złotówka, zlew, 

złoto, zbroja, znak, zmywak 

 

Z – PRAWIDŁOWA REALIZACJA  

czubek języka układamy przy wewnętrznej stronie 

dolnych zębów, wargi układają się w uśmiech, tak aby 

przylegały do zębów (zęby są widoczne). 
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„Z” w środku słowa 

Gazeta, pyzy, ogryzek, prezent, bluza, mazak, gniazdo, 

jazda, ozdoba, kontuzja, koza, kuzyn, muzyka, bluza, 

pauza, wazon, waza, odznaka, wazelina, błazen 

 

Proste zdania z głoską „z” 

Zdolny muzyk. 

Zapłakana Eliza. 

Zapięty zamek. 

Znak zapytania. 

Złoty zegarek. 

Zbity wazon. 

Zamówione pyzy. 

 

Dłuższe zdania z głoską „z” 

W zeszycie jest zakładka. 

W zlewie jest zmywak. 

Zosia ma zdrowe zęby. 

Na jezdni stoją wozy. 

Zuzia jest zawsze roześmiana. 

Nad zatoką stoi zabytkowy zamek. 

W muzeum jest wystawa zabawek. 

W wazonie jest wiązanka niezapominajek. 
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Po opanowaniu tego etapu  można wprowadzać zagadki, 

wierszyki, rymowanki z omawianą głoską „z”, doskonaląc 

jej wypowiadanie w mowie spontanicznej. Np.: 

 

„Psotny Zenek” - Dorota Krupa 

Zenek ma gwizdek, 

dmucha z zapałem, 

swoim zabawkom 

robi tu zbiórkę. 

Koza i zebra 

są pod regałem, 

znalazły rózgę, 

zegar pod biurkiem, 

zapałki w zamku, 

lizaka w zupie. 

Oj, kto wymyślił 

te psoty głupie? 

Bałagan robi 

ten mały Zenek. 

Wielkie ma mama 

z Zenkiem zmartwienie. 
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Gdy dziecko zapomina się i mówi nieprawidłowo 

ćwiczoną głoskę to zwracamy mu uwagę i nie pozwalamy 

utrwalać błędnych nawyków. 

 

By ćwiczenia przynosiły należyty efekt 

 należy ćwiczyć codziennie przez 15-20 minut. 

 

 

Życzę miłych ćwiczeń. 

Jolanta Szmagała - logopeda 
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