
Teksty do utrwalania poprawnej wymowy głoski [sz]. 
(wiek przedszkolny i młodszy szkolny) 

 

 

Kiedy dziecko w prawidłowy sposób wymawia głoskę [sz] w izolacji,  

w wyrazie, w zestawieniach wyrazowych i w prostych zdaniach można przejść 

do utrwalania jej w krótkich opowiadaniach. 

 
Etapy pracy z tekstem: 

1. Głośno, starannie czytamy dziecku tekst, zwracając uwagę na poprawną wymowę 

głoski[sz]. 

2. Dziecko powtarza za nami zdania z tekstu (dłuższe zdania można dzielić) pilnując 

poprawnej wymowy głoski[sz]. 

3. Dzieci czytające mogą głośno czytać tekst oraz zaznaczać kolorem głoskę [sz] 

4. Zadajemy dziecku pytania do tekstu i zwracamy uwagę na to, aby odpowiedzi na nie 

były w formie zdania, a nie pojedynczego wyrazu 

5. Prosimy dziecko, żeby opowiedziało wszystko to co zapamiętało z tekstu. 

6. Na koniec prosimy dziecko, aby narysowało obrazek do tekstu  

i opowiedziało go. 

W trakcie pracy z tekstem  przez cały czas pilnujemy starannej wymowy głoski [sz]. 

 

Zabawki na wystawie 

 
Januszek wraca ze szkoły ulicą Szeroką. Zawsze przystaje przed sklepem  

z zabawkami.  

Na wystawie najwięcej jest lalek. Dwie najpiękniejsze lale siedzą na poduszkach. 

Jedna ma piękne, kasztanowe włosy i szeroki kapelusz. Druga, większa, ma szafirowe oczy  

i szafirowe wstążki we włosach, a na szyi sznurek bursztynowych korali. Są też szare myszki 

i pluszowe misie. Najbardziej podobają się Januszkowi żołnierze w szarych mundurach,  

z blaszanymi szablami. Chciałby mieć te wszystkie zabawki u siebie w mieszkaniu. Z żalem 

odchodzi od wystawy. Jutro gdy będzie wracał ze szkoły, znów przyjdzie na nie popatrzeć.  

 

Zwierzątka idą do szkoły 
 

Rok szkolny już się zaczął. Ze wszystkich stron lasu spieszą do szkoły, pod szumiące 

kasztany, leśne zwierzątka. Pierwszy maszeruje zajączek Długouszek z młodszym 

braciszkiem zajączkiem Kłapouszkiem. Za nimi drepce jeż. Nie może maszerować tak szybko 

jak jego koledzy, bo odwiązały mu się sznurowadła i plączą się pod nóżkami. Jeża pogania 

myszka w szarym szkolnym fartuszku. . Obok myszki zamaszystym krokiem spieszy borsuk 

Leniuszek. Na końcu podskakując idą panny wiewióreczki. Szyjki mają owinięte szalikami,  

a w puszystych ogonkach szafirowe wstążki. Niosą w koszykach zeszyty i książki. Spieszą się 

zwierzątka a ptaszki przyśpiewują im do marszu. 

 

Szaraczek 
 

Braciszek Krzysi, Staszek, zbudował szałas. Pewnego dnia zobaczył, jak do szałasu 

wpadł mały, szary zajączek. Staszek wziął go do koszyka i przyniósł do mieszkania. Krzysia 

bała się Szaraczka, a Szaraczek bał się Krzysi. Skulił się w szary kłębuszek i tylko ruszał 

noskiem i uszkami. Potem schował się pod szafę. Staszek zrobił mu mieszkanko w szufladzie 

starej szafy stojącej w przedpokoju. Za poduszkę służyły mu szmaty z podszewki Krzysinego 

płaszcza. Tak Szaraczek zamieszkał z Krzysią i jej braciszkiem. 

Pewnego dnia przyszedł do szaraczka duży kot. Wystraszony szaraczek schował się 

pod szafę. Od tej pory, gdy szarak zobaczy kota, szybko chowa się pod szafę lub włazi do 



kaloszy stojących pod wieszakiem. Krzysia i Staszek przykazali kotu, żeby więcej nie straszył 

biednego szaraka. 

 

Puszek 
 

Mateusz samotnie spacerował po szerokich alejach parku. Nagle pod kasztanem coś 

się poruszyło. Chłopiec podszedł blisko, przyklęknął i ujrzał małego, szarego pieska. Piesek 

był strasznie chudy i wystraszony. Mateusz szybko wziął go na ręce i szepnął mu do uszka: 

- Już nie musisz się bać. Pójdziesz ze mną. Będziesz mój, Puszku. Owinął puszka 

swoim szafirowym szalem i udał się do domu przy ulicy Szałasowej. Wszedł na schody  

i, napotkawszy mamę, szepnął: 

- Proszę, bardzo proszę, pozwól Puszkowi pozostać w naszym domu. 

Radość ogarnęła serce Mateusza, kiedy otrzymał zgodę mamy. Figlom z Puszkiem nie 

było końca. 

 

Tomasz i Mateusz 
 

Tomasz i Mateusz wracali pieszo ze szkoły. Była piękna pogoda, ściągnęli więc 

szaliki i płaszcze. Na ulicy Szerokiej kupili szarlotkę. Aby ją zjeść, poszli do parku i patrzyli 

na ptaki. Pomogli siedzącej obok starszej pani rozsypać dla nich okruszki chleba. Nad nimi 

kwitły kasztany, a po niebie przeleciał szybowiec. Chłopcy postanowili, że przyniosą z domu 

szachy i zagrają w nie na świeżym powietrzu. 
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