
Zachęcam do systematycznego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych i 
utrwalających wymowę zaburzonych głosek.

GŁOSKA [s]

Głoska [s] w nagłosie

Sad, sala, salami, salon, samochód, samolot, sanki, sejf, sekunda, sen, sobota, sok, 
sopel, sowa, sójka, sól, sufit, sukienka, supełek, suwak, sylaba, syn, sypialnia, 
sypki, syrop, sandały, sałata, sąd, sopel, sypialnia Spódnica, schab, skakanka, 
sklep, skład, skakanka, skok, słaby, słoma, słonko, słoń, słowo, słuch, słup, smak, 
smar, smok, smutny, spadochron, spodnie, spółka, stadion, stary, staw, step, sto, 
stopa, stół, studnia 

Śródgłosie

Basen,  fasola,  fason, jasełka, kasa, kaseta, kiełbasa, klasa, klasówka, osa, kosa, 
lasek, masa, mięso, misa, nosek, oset, osoba, pasek, piasek, piosenka, pisanka, 
posada, posąg, rysunek, tenisówki, wąsy, wesele, włosy, boso, pisak, piasek Masło,
deska, kapusta, kask, kiosk, kostka, maska, most, oklaski, opaska, ospa, pasta, 
pestka, plastelina, postój, usta, wioska, wiosło, wiosna, wyspa, wystawa 

Wygłosie

Nos, kos, las, ananas, pas, los, bas, pies, as, atlas, autobus, bambus, bigos, bobas, 
długopis, kokos, fikus, globus, głos, hałas,  kaktus,  komis,  kompas,  kwas,  lis,  
magnes,  minus,  mus, napis, pas, plus, tenis, włos

Eskimos, kosmos, saksofon, saksofonista, salsa, samogłoska, Samson, sasanka, 
schronisko, sens, skansen, skos, SMS, sołtys, sos, sosjerka, sosna, sposób, spust, 
stoisko, stos, sus, suseł 

Głoska [s] w wyrażeniach dwuwyrazowych:
Smutny Sebastian
Popsuty samochód
Pasek Sary
Strome schody
 Hałas w sali
masa sałaty 



wiejskie wesele
iskry od ogniska
niebieska skakanka
sklep syna
kolosalna stopa
skarpetki Stanisława
proste włosy
smutna piosenka
wesoły Kostek
plastikowe wiosło
stary kompas
pustynny piasek
smukła sarenka
włoska kapusta
sylwetka sołtysa
sumienna Sandra
smutna historia
słony bigos
seledynowe spodnie
słodki sok
wysoki stojak
samolubny Stefan
sosnowa deska
słynny smok
saksofon Justyny
niski głos

Głoska [s] w zdaniach

1. Sabina ma na sobie niebieską sukienkę.
2.  Stefan stoi na pasach.
3. Smutny Sebastian smaruje chleb masłem.
4.  Sylwia kupiła w sklepie sałatę, kapustę, ser, sok, masło i dropsy.
5. Po stromych schodach biega piesek.
6.  Na strychu jest stary seledynowy kredens.
7.  Sonia wyprasowała sobieniebieską sukienkę na wesele.
8.  Mam jasne włosy.
9.  Sandra obserwuje niespokojnego słonia.
10. Syn Konstantego gra na saksofonie. 
11. W Sali stoi wysoki stojak na stroje sportowe.



12. W sobotę wstałem o ósmej i pojechałem z Kasandrą na basen.
13. Na stole postawiono same smakołyki.
14. Nie lubię smutnych historyjek.
15. Stefan kupił nowy dmuchany basen dla swojego synka.
16. Kostek ma wspaniałego, wesołego psa.
17. Sonia posmarowała usta pomadką o smaku truskawkowym.
18. Ten wspaniały globus dostałem od stryja Sławka.


