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

 

 

Kiedy dziecko w prawidłowy sposób wymawia głoskę [s] 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[s]. 

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

pilnując poprawnej wymowy głoski[s]. 

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

[s] 

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 [s]. 
 

 

Stefcia i Sopelek 

 
Stefcia siedziała sobie na sofie i rysowała nucąc piosenkę o wesołym lisku. Jej starsza 

siostra Sławka skakała na skakance. Nagle dziewczynki usłyszały skomlenie swojego pieska. 

Postanowiły wyjść z nim na spacer. Sopelek zamerdał wesoło ogonkiem, z radości przewrócił 

miskę i szybko zbiegł po stromych schodach. Stefcia za nim. Sławka spokojnie włożyła 

sandały, odsłoniła zasłonę i wyjrzała przez okno. Stefcia już hasała na bosaka w piaskownicy, 

a Sopelek skakał wokół niej radośnie popiskując – „Oj, Stefciu, Stefciu, jesteś taka sama jak 

psotny Sopelek” zamruczała pod nosem Sławka. 

 

Zakupy Tereski 

 
Tereska wybrała się w sobotę do sklepu. Wzięła ze sobą wszystkie pieniądze ze swojej 

skarbonki. Na stoisku z zabawkami wybrała kilka maskotek: niebieskiego pieska, wesołego 

liska i sprytnego tygryska. Na innym stoisku kupiła sobie plastikowe klipsy w kształcie 

serduszek, i nowe spinki do włosów w srebrne paski. Tereska nie zapomniała o prezentach dla 

rodziców i siostry Stefki. Tata dostanie od niej nowy pasek do spodni, a mama seledynową 

kosmetyczkę z lusterkiem. Stefce zrobi niespodziankę. Kupi jej lalkę z jasnymi włosami, 

nową skakankę i flamastry. 

 

Spacer 

 
Krasnal Sam spaceruje po sosnowym lasku. Idzie i nuci wesołą piosenkę: „wiosna, 

wiosna, wiosna piękna i radosna”. Obserwuje to wszystko, co wokół niego się dzieje. Tu 

sroka wije gniazdko swoim pisklętom, tam sarna skubie młode listki, a lis spogląda zza 

wysokiej, smukłej sosny na hasające liski. Stara sowa liczy wiosenne kotki i podziwia 

sasanki. Jaskółka muska dziobem krokusy, a słowik opowiada słowikowej historię  

o wspaniałym tygrysku. 

 



Pokój Sabiny 

 
Sabina ma nowy pokój. Jest w nim mnóstwo skarbów, z którymi nie lubi się 

rozstawać: plastikowe serduszko, skórzany pasek i skarbonka z masy papierowej w kształcie 

ananasa. Tę skarbonkę dziewczynka wykonała na klasowy konkurs. W pokoju są też 

wspaniałe zabawki. Sabina ustawiła je na półkach, tak, by każda z nich miała swoje stałe 

miejsce. Na górze stoją zabawki starszego brata Sabiny – Sebastiana. Niebieski samochód  

i stalowy samolot chłopiec dostał w prezencie od cioci z Sanoka na swoje ósme urodziny. 

Niżej usadowiła się chodząca lalka Stella. Na najniższej półce stoi sklejony model statku. 

Atrakcją pokoju jest wypchana sowa, którą tata Sabiny i Sebastiana przymocował do 

wysokiego, kolczastego kaktusa. Przy ścianie stoi stary, drewniany stolik. Nad stolikiem wisi 

pamiątkowy obraz przedstawiający zachód słońca i wyspę z palmami kokosowymi. 

Wszystkich skarbów i zabawek pilnuje sympatyczny pies – Atos. Sabina przynosi mu za to 

miskę pełną smakołyków i smakowitą kostkę. Gdy Atos chce wyjść ze zwoją panią na spacer, 

wesoło merda ogonkiem, gryzie niebieską skakankę i chowa się pod parasolkę w paski. 

 

Dwunaste urodziny Stasia 

 
Dziś są dwunaste urodziny Stasia. Będzie Stefanek – kolega z klasy, Sebastian  

i Sylwia z sąsiedztwa, a także starsza siostra Stasia – Sabina i jej syn – Sławek. Mama 

przygotowała dzieciom same smakołyki. Na stole postawiła stos kanapek ze smacznym serem 

i kiełbasą, przystrojonych soczystą sałatą. Na deser dzieci dostaną sernik z truskawkami, 

wspaniały agrestowy deser, lody o smaku ananasowym i smakowite kokosanki. Doskonały 

sok ananasowy i truskawkowy dzieci będą piły przez słomki. Po poczęstunku wezmą udział  

w zabawach i konkursach, pobawią się nowymi samochodami Stasia i obejrzą film: „Wesoły 

słoń”. 

 

 

 

 

 
Opracowała Krystyna Stefanicka  logopeda na podstawie I. Styczek „Logopedia” 

 

 


