
 

    ćwicz codziennie, systematycznie, nie spiesząc się, każde zadanie 
wykonuj starannie 

1. Baczność- język uniesiony do wałka dziąsłowego, liczymy do 
10, język stoi na baczność. (buzia otwarta) 

2. Winda- język unosi się do wałka dziąsłowego i opada- powoli i 
dokładnie. (buzia otwarta). Rusza się język a nie broda.  

3. Malarz- „język pędzel- maluje sufit” – ważne od wewnętrzej 
strony zębów do tyłu. (buzia otwarta) 

4. Młotek-język młotek – wbija gwoździe w sufit (buzia otwarta) 
5. Poszukiwacz- szukamy ostatniego zeba u góry , z jednej i z 

drugiej strony. (buzia otwarta) 
6. Konik- kląskanie językiem, usta raz do „dzióbka”, raz do 

„uśmiechu” 
7. Liczydło- liczenie językiem wszystkich zębów u góry od 

wewnętrznej strony 
8. Kobra- unoszenie szerokiego języka do podniebienia i 

przyklejanie go do sufitu, boki języka oparte na zębach 
9. Całuski-cmokanie ustami, zwarcie ust, przytrzymanie i 

cmoknięcie 
10. Przesuwanie zwartych ust w prawo i w lewo. 
11. Dzióbek- uśmiech-na przemian ściąganie  warg w 'dzióbek' 

(wytrzymaj kilka sekund) i rozciąganie  jak do uśmiechu 
- wytrzymaj też kilka sekund. Wymawiaj na zmianę – u- e-u-e 

12. Wąchanie kwiatków- wykonaj wdech i wydech nosem 
13. Balonik- nabierz powietrza i powoli wąską dziurką w ustach 

spuszczaj powietrze z balona. 
14. Odychanie-szeroki język parkuje na dziąśle, zamykamy usta i 

oddychamy nosem 
15. Połykanie- język szeroki u góry na dziąśle, zęby zamknięte, 

uśmiech i połykamy ślinę z językiem u góry 
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Uwaga- przygotuj się. 
Zbliż zęby, wysuń lekko okrągłe wargi, podnieś czubek języka do 
wałka dziąsłowego, który wyczujesz językiem i uderzając czubkiem 
języka w dziąsło wymawiaj dźwięk pociągu- cz 
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Ćwiczenia słuchowe 
1. Gdy usłyszysz CZ- klaśnij 

cz-c-c-c-cz-t-t-cz-cz-ć-c-cz-cz-t-c-c-s-sz-sz-cz-cz-c-t-t-cz-c-ć- 
 
ć-cz- c-c-t-cz-c-cz-c-t-t-cz-cz-c-sz-sz-sz-cz-cz-ć-t-c-c-cz-c-cz 
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2. Powtarzaj rytmicznie głoskę cz- krótko lub długo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Powtarzaj rytmicznie głoskę cz- krótko lub długo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.W którym słowie nie słyszysz dźwięku pociągu? (CZ)- słuchaj 
uważnie 

4. W którym słowie nie słyszysz dźwięku pociągu? (CZ)- słuchaj uważnie 
 

Czapla, cebula, czołg, czereśnie 

Czubek, czytanka, cyrk, cztery  

Czekolada, czasopismo, czoło, córka  

Cegła, czółno, czwartek, czupryna  

Cerata, czekać, czkawka, czapka 

Człowiek, część, cyfry, czerwiec 

Cukierek, czujnik, czosnek, cztery 

Czekolada, cytryna, czkawka, czepek 

Czarek, Celina, Czech, czajka 

 

Klucze, owoce, liczydło, paczka  

Praca, taczka, uczeń, oczy  

Doniczka, haczyk, uczony, tablica 

Plecy, wieczór, wnuczek, kaczka  

Recepta, patyczek, tańczyć, początek  

Pieczywo, pocztówka, praca, życzenie 

Poczta, ulica, pieczątka, taczka 

Piwnica, klucze, pączek, liczydło 

Wilczur, porucznik, lekcja, mleczarnia 

Brodacz, miecz, koc, poręcz 

Warkocz, pałac, trębacz, klucz 

Lipiec, działacz, mecz, smycz  

Krawiec, spawacz, spychacz, odkurzacz  

Płacz, plac, mlecz, gracz 

Taniec, królewicz, warkocz, Apacz 

Słuchacz, klacz, mecz, kolec 

Hamulec, palacz, słuchacz, płacz 

gorycz, biegacz, piec, królewicz 

Czapla, cebula, czołg, czereśnie 

Czubek, czytanka, cyrk, cztery  

Czekolada, czasopismo, czoło, córka  

Cegła, czółno, czwartek, czupryna  

Cerata, czekać, czkawka, czapka 

Człowiek, część, cyfry, czerwiec 

Cukierek, czujnik, czosnek, cztery 

Czekolada, cytryna, czkawka, czepek 

Czarek, Celina, Czech, czajka 

 

Klucze, owoce, liczydło, paczka  

Praca, taczka, uczeń, oczy  

Doniczka, haczyk, uczony, tablica 

Plecy, wieczór, wnuczek, kaczka  

Recepta, patyczek, tańczyć, początek  

Pieczywo, pocztówka, praca, życzenie 

Poczta, ulica, pieczątka, taczka 

Piwnica, klucze, pączek, liczydło 

Wilczur, porucznik, lekcja, mleczarnia 

Brodacz, miecz, koc, poręcz 

Warkocz, pałac, trębacz, klucz 

Lipiec, działacz, mecz, smycz  

Krawiec, spawacz, spychacz, odkurzacz  

Płacz, plac, mlecz, gracz 

Taniec, królewicz, warkocz, Apacz 

Słuchacz, klacz, mecz, kolec 

Hamulec, palacz, słuchacz, płacz 

gorycz, biegacz, piec, królewicz 



 

 

5.Gdzie słyszysz  cz? ( na początku, na końcu czy w środku?) 
    słuchaj uważnie 
 
czekolada, wilczur, klucz, badacz, kaczor, tęcza, czwartek, 
czupryna, poczta, czajnik, czapka, miecz, królewicz, warkocz, 
pieczątka, włóczka 
 

 

5.Gdzie słyszysz  cz? ( na początku, na końcu czy w środku?) 
          słuchaj uważnie 
 
czekolada, wilczur, klucz, badacz, kaczor, tęcza, czwartek, 
czupryna, poczta, czajnik, czapka, miecz, królewicz, warkocz, 
pieczątka, włóczka 
 

 

Unieś język, na chwilę „przyklej” go do dziąsła i wymawiaj sylaby. Jeśli  

Ci się uda pokoloruj kółka 
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Powtarzaj słowa: 
CZA-czajka, czajnik, czapla, czapka, czarodziej, czasopismo,    
CZE-czekam, czekolada, czek, czereśnie, czepek, część, częstować, 
CZO- czołg, czosnek, czoło,  
CZU-czubek, czupryna, czuwam, czuje, czółno, czujnik, 
CZY-czytam, czytanka, czynsz, czyn,  
CZ- czkawka, człowiek, czwartek, cztery 
Boczek, koczek, haczyk, buraczek, maczek, raczek, cielaczek, klucze, liczy, 
uczy, toczy, kroczy, moczy, żuczek, wnuczek, kamyczek, kubeczek, 
wieczór, tęcza, naczynia, włóczęga, uczynny, tyczka, patyczek 
łączka, paczka, kaczka, taczka, teczka, beczka, Janeczka, poczta, kolczyki, 
wilczur, ucieczka, włóczka, porucznik, pocztówka, podręcznik 
badacz, Apacz, biegacz, brodacz, bogacz, drapacz, palacz, płacz, klacz, 
puchacz, gracz, działacz,  poręcz, obręcz ,mecz, miecz, królewicz 

Powtarzaj słowa: 
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uczy, toczy, kroczy, moczy, żuczek, wnuczek, kamyczek, kubeczek, wieczór, 
tęcza, naczynia, włóczęga, uczynny, tyczka, patyczek 
łączka, paczka, kaczka, taczka, teczka, beczka, Janeczka, poczta, kolczyki, 
wilczur, ucieczka, włóczka, porucznik, pocztówka, podręcznik 
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puchacz, gracz, działacz,  poręcz, obręcz ,mecz, miecz, królewicz 

Nazy waj samodzielnie obrazki. Pod  każdym  obrazkiem narys uj tyle   
kółek, ile jest sylab, zaznacz, w której sylabie słyszysz cz  zz,.    

Nazy waj samodzielnie obrazki. Pod k  ażdym o brazkiem narys  uj tyle   
kółek , ile jest sylab  zaznacz, w której sylabie słyszysz cz  zz,.    



 

Dorosły zaczyna dziecko kończy…. 
 

Tworzymy zdrobnienia-  Tworzymy liczbę mnogą, stosujemy 
właściwe formy 

 
Duża czapka- mała... 
Duży klucz- mały…. 
Duży kubek- mały … 
Duży burak- mały….. 
Duża kaczka- mała… 
Duże kółko - małe… 
Duży patyk- mały … 
Duży cielak- mały… 
Duży warkocz- mały… 
Duży byk – mały … 
Duży bąk – mały… 
Duży mak- mały… 
Duży Marek-mały… 
Duża bułka- mała… 

 
1 czołg, 3 czołgi , 6…  
1 paczka, 4….,5 … 
1 czekolada, 4 …., 6… 
1 czujnik, 3…, 5…. 
1 pocztówka, 2…., 5….. 
1 kółeczko, 2 …, 5… 
1 miecz,2 …., 6… 
1 teczka, 2…., 5… 
1 warkocz, 2 …, 6… 
1 mlecz, 2 …., 5…. 
1 czepek, 2 …., 6 … 
1 pieczątka, 3…., 5… 
1 haczyk, 2 …., 5 …. 
1 bułka, 5…., 6….. 
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Rymowanka 
 
Mała Czesia w czwartek, czekoladą częstowała. 
Po kawałeczku każdemu dawała. 
Dała dla Janeczki, dla Mareczka i Tomeczka. 
A to, co zostało, włożyła do czerwonego woreczka. 
 

Rymowanka 
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Po kawałeczku każdemu dawała. 
Dała dla Janeczki, dla Mareczka i Tomeczka. 
A to, co zostało, włożyła do czerwonego woreczka. 
 
 
 
 



 

Ćwiczenia pamięci słuchowej- Dorosły mówi zdanie  a dziecko  powtarza 
i koloruje przedmioty na odpowiednie kolory. Np. Mama kupiła 
czerwoną czapkę i czarne rękawiczki. 
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Chłopiec ma wszystko to, co jest w kwadratach. Dziewczynka to, co jest 
w kołach. Czego nie ma chłopiec a czego dziewczynka? 
 
                   Czarek                                             Czesia 
 
 
 
 
 
 
 

Chłopiec ma wszystko to, co jest w kwadratach. Dziewczynka to, co jest 
w kołach. Czego nie ma chłopiec a czego dziewczynka? 
 
                  Czarek                                           Czesia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Powtarzaj codziennie słowa, narysuj  dowolny znak                                         Powtarzaj codziennie słowa, narysuj  dowolny znak 

Czubek        

Czujnik        

Czoło        

Czytanka        

Czytelnik        

Czajka        

Czajnik        

Czapka        

Czapla        

Czekolada        

Uczony        

Uczeń        

Wnuczek        

Boczek        

Oczy        

Haczyk        

Pączek        

Znaczek        

Kubeczek        

tęcza        

liczydło        

kaczka        

beczka        

rękawiczki        

kolczyk        

liczba        

poczta        

paczka        

królewicz        

warkocz        

miecz        

mecz        

klucz        

biegacz        

płacz        
 

Czubek        

Czujnik        

Czoło        

Czytanka        

Czytelnik        

Czajka        

Czajnik        

Czapka        

Czapla        

Czekolada        

Uczony        

Uczeń        

Wnuczek        

Boczek        

Oczy        

Haczyk        

Pączek        

Znaczek        

Kubeczek        

tęcza        

liczydło        

kaczka        

beczka        

rękawiczki        

kolczyk        

liczba        

poczta        

paczka        

królewicz        

warkocz        

miecz        

mecz        

klucz        

biegacz        

płacz        
 



 

otocz w pętle takie same obrazki i powtarzaj zwroty.  
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POWTARZAJ GŁOSKI I SYLABY PARAMI POWTARZAJ GŁOSKI I SYLABY PARAMI 
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CZA CA 

CZE CE 

CZO CO 

CZU CU 

CZY CY 

  

ACZA ACA 

ECZE ECE 

OCZO OCO 

UCZU UCU 

YCZY YCY 

  

ACZ AC 

ECZ EC 

OCZ OC 

UCZ UC 

YCZ YC 
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Otocz w czerwona pętle obrazki z- CZ, niebieską z- C Otocz w czerwona pętle obrazki z- CZ, niebieską z- C 
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Ćwiczenia słuchu fonemowego. 
Jeśli powiem źle, to mnie popraw. 
Jeśli poprawnie,  powiedz- dobrze 

Ćwiczenia słuchu fonemowego. 
Jeśli powiem źle, to mnie popraw. 
Jeśli poprawnie, powiedz- dobrze 

Ćwiczenia słuchu fonemowego. 
Jeśli powiem źle, to mnie popraw. 
Jeśli poprawnie, powiedz- dobrze 

Ćwiczenia słuchu fonemowego. 
Jeśli powiem źle, to mnie popraw. 
Jeśli poprawnie- powiedz- dobrze 

czołg-dobrze 
becka- 
czekolada- 
uceń- 
packa- 
czebula- 
ocy- 
licydło- 
oczean- 
czyfra- 
cebula- 
kloczek- 
cerwony- 
licydło- 
czupryna- 
czajnik- 
puchac- 
czwartek- 
kluc- 
mecz- 
biegac- 
poręcz- 
królewic- 
owocze- 
taca- 
kubeczek- 
włóczka- 
widelec- 
pocta- 
doniczka- 
 

Czarna czupryna- dobrze 
Apetycne pącki- 
Cerwona czapka- 
Ctery klucze 
Upieczona bułeczka 
Cała czekolada- 

Tecka ucnia- 

Czarna klacz- 

Cały pącek- 

Mruczący kocur- 

Cujny puchac- 

Packa poctowa- 

Laleczka Cesi- 

Czujny owczarek 

Cytanka Czarka- 

Kloczki Lucyny- 

Czarna kaczka- 

Pomarańcowe kółecko- 

Czarne oczy- 

Miecz królewica 

Czarna doniczka- 

Cztery buracki- 

Loczki Czesi- 

Czekolada Czarka- 

Biegacz i biegaczka- 

Cerwone owocze- 

Pocątek podręcnika 

Gorące mleczko- 

Jaczek i placzek 

czołg-dobrze 
becka- 
czekolada- 
uceń- 
packa- 
czebula- 
ocy- 
licydło- 
oczean- 
czyfra- 
cebula- 
kloczek- 
cerwony- 
licydło 
czupryna- 
czajnik- 
puchac- 
czwartek- 
kluc 
mecz- 
biegac- 
poręcz- 
królewic 
owocze- 
taca- 
kubeczek- 
włóczka- 
widelec- 
pocta- 
doniczka- 
 

Czarna czupryna- dobrze 
Apetycne pącki- 
Cerwona czapka- 
Ctery klucze 
Upieczona bułeczka 
Cała czekolada- 

Tecka ucnia- 

Czarna klacz- 

Cały pącek- 

Mruczący kocur- 

Cujny puchac- 

Packa poctowa- 

Laleczka Cesi- 

Czujny owczarek 

Cytanka Czarka- 

Kloczki Lucyny- 

Czarna kaczka- 

Pomarańcowe kółecko- 

Czarne oczy- 

Miecz królewica 

Czarna doniczka- 

Cztery buracki- 

Loczki Czesi- 

Czekolada Czarka- 

Biegacz i biegaczka- 

Cerwone owocze- 

Pocątek podręcnika 

Gorące mleczko- 

Jaczek i placzek 

     



    Ćwiczenia pamięci słuchowej. Zapamiętaj  i opowiedz                                        Ćwiczenia pamięci słuchowej. Zapamiętaj  i opowiedz 
    co robił  chłopiec i co mu się  przydarzyło. Połącz  właściwy element              co robił  chłopiec i co  mu się  przydarzyło. Połącz   właściwy element                                

 

Czarek był grzecznym i aktywnym chłopcem. W  poniedziałek po  

obiedzie bawił się czołgiem. We wtorek  niestety zapomniał ubrać 

czapkę do szkoły i wieczorem miał kaszel. W środę zbił czerwony 

kubeczek. W czwartek mama musiała zostać dłużej w pracy, więc 

założył swojemu psu smycz i poszedł z nim na spacer. W piątek 

czytał czytankę na ocenę i dostał szóstkę. W sobotę pomagał mamie 

piec czekoladowe babeczki. W niedzielę razem z tatą poszedł do 

kina na film o czarodzieju. 
 

 

 

1.PONIEDZIAŁEK 

 

2.WTOREK 

 

3.ŚRODA 

 

4.CZWARTEK 

 

5.PIĄTEK 

 

6.SOBOTA 

 

7.NIEDZIELA 

 

 
smycz 
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      Ćwiczenia pamięci słuchowej. Zapamiętaj i opowiedz  co robiła                    Ćwiczenia pamięci słuchowej. Zapamiętaj i opowiedz  co robiła  
    dziewczynka i co się  jej  przydarzyło. Połącz  właściwy element                      dziewczynka i co się jej  przydarzyło. Połącz   właściwy element                                
 

 
Czesia mieszkała z rodzicami w bloku, na czwartym piętrze. W 

poniedziałek, gdy zbiegała po schodach, zgubiła klucze. We wtorek 

umówiła się z koleżanką i poszły nad staw karmić kaczki. W środę 

poszły z mamą na pocztę wysłać paczkę. W czwartek była u fryzjera 

obciąć włosy. W piątek po szkole kupiła sobie pół kilograma 

czereśni. W sobotę skaleczyła się w palec. W niedzielę pomagała 

mamie przygotować na obiad kurczaka. 
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Dokończ zdania. Staraj się sam  prawidłowo powtórzyć Dokończ zdania. Staraj się sam  prawidłowo powtórzyć  

 

W czwartek mama upiecze apetyczne-  

 

Czarek ma czerwone rękawiczki i czarną-  

 

Lucynka zjadła całą- 

 

W pokoju , w rogu jest pajączek w – 

 

Wnuczek Jacek z dziadkiem Czesiem puszczał czerwony- 

 

Agnieszka zostawiła w szatni kurtkę, szalik i – 

 

Tata kupił córce na basen pomarańczowy – 

 

Na haczyku  wiszą- 

  

Mama wsadziła kwiatka do pomarańczowej- 

 

Na straganie tata kupił cebulę i pęczek – 

 

Po wyjściu z domu zamykam drzwi na - 

 

Mama wstawiła wodę na kawę w szarym - 

 

Uczeń liczy na - 

 

Żołnierz siedzi w – 
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