
Ćwiczenia na głoski z szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź) 

Głoska „ś ( si, s )”  
• w sylabach: 

sia, sio, sie, siu, si  

a-sia, o-sio, e-sie, u-siu, i-si, y-si  

aś, oś, eś, uś, yś  

siaś, sioś, sieś, siuś, siś  

siasia, siosio, siesie, siusiu, sisi 

 • w wyrazach: 

NAGŁOSIE: siano, siedem, siodło, sierota, sierpień, sikorka, silnik, sinus, siła, sito, siniak, siwy, 
siekiera, ślimak, śliniak, świnia, śpiochy, śpią, śnić, śnieg, święta, śpiwór 

ŚRÓDGŁOSIE: jesień, mamusia, osioł, kosiarka, tasiemka, wisienka, nasiona, pasieka, osiem, nosimy, 
kosinus  

WYGŁOSIE: gęś, miś, tatuś, oś, ptyś, ryś, wieś, gałąź, maź, paź, ktoś, łoś 

Głoska „ź (zi, z)” 
 • w sylabach:  

zia, zio, zie, ziu, zi  

a-zia, o-zio, e-zie, u-ziu, y-zi  

ziazia, ziozio, ziezie, ziuziu, zizi 

ziaś, zioś, zieś, ziuś, ziś  

• w wyrazach:  

NAGŁOSIE: ziarno, ziąb, zioła, zielony, ziemia, ziemniak, zięba, zima, ziewa, źrebak 

ŚRÓDGŁOSIE: bazie, buzia, gałęzie, guzik, jezioro, kozioł, łazienka, nizina, poziomka, tuzin, więzienie, 
nizina, buziaki 

WYGŁOSIE: gałąź, gałęzi  

Głoska „ć (c, ci)”  
• w sylabach:  

cia, cio, cie, ciu, ci 

a-cia, o-cio, e-cie, u-ciu, i-ci, y-ci 

ać, oć, eć, uć, ić, yć ciać,  



cioć, cieć, ciuć, cić  

ciacia, ciocio, ciecie, ciuciu, cici 

 • w wyrazach:  

NAGŁOSIE: ciało, cielak, cień, ciepło, ciupaga, cicho, ciemno, ciągnik, cienki, cierpliwy, ciernie, ciocia 

ŚRÓDGŁOSIE: bocian, bucik, kociak, kocioł, kwiecień, maciejka, pociąg, pociecha, wyciek, okucie 

WYGŁOSIE:  łokieć, dobroć, nić, paproć, wilgoć, łabędź, miedź, bić, malować, mieć, myć, pić, leci 

Głoska „dź (dz, dzi)” 
 • w sylabach: 

dzia, dzio, dzie, dziu, dzi  

a-dzia, o-dzio, e-dzie, u-dziu, i-dzi  

dziadzia, dziodzio, dziedzie, dziudziu, dzidzi  

dzioć, dzieć, dziuć, dzić  

• w wyrazach: 

NAGŁOSIE: dziad, działka, działo, dzień, dziura, dziupla, dziwak, dzik, dziób, dziennik, dźwig, dziwny, 
dzielny 

ŚRÓDGŁOSIE: budzik, godzina, grudzień, łodzie, nadzieja, niedziela, rodzina, tydzień, młodzi, urodziwi, 
będziemy, odziany 

WYGŁOSIE: łabędź, łabędzi 

https://www.youtube.com/watch?v=Ovg2i0limJo 

Podczas wymawiania głosek szeregu ciszącego, czubek języka spoczywa na dole 
jamy ustnej, tuż za dolnymi zębami. Jego środek jest uniesiony ku górze i przybliżony 
do podniebienia. Zęby są zbliżone do siebie. 
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-wargi lekko wysunięte do przodu 

-zęby przybliżone  

-środek języka uniesiony 



 

 


