
Witam serdecznie w kolejnym tygodniu naszych ćwiczeń.  

Dla Przedszkolaków: 

Do uzupełnienia karta pracy GŁOSKA SZ (załącznik na końcu wpisu).Pokoloruj obrazki, 

których nazwy zawierają głoskę SZ. Chętne osoby proszę o odesłanie uzupełnionej karty na 

mój adres mailowy: magdalena.szuba@wp.pl  

Oczywiście przedszkolaki mogą spróbować z pomocą rodziców rozwiązywać zadania dla 

dzieci starszych. PAMIĘTAJCIE jednak o poprawnej wymowie ☺ 

Dla dzieci starszych: 

Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń doskonalących artykulację głosek syczących  

i szumiących: 

1. Powtórz głośno sylaby: 

ZA – ŻA, ZO- ŻO, ZU – ŻU, ZE – ŻE, ZY – ŻY 

2. Wskaż wyraz, który zaczyna się na głoskę „Z” (najlepiej, żeby rodzic czytał wyrazy, 

a dziecko różnicowało słuchowo) 

żaba, zakręt, żuk, żebra 

zebra, żółty, żółw, rzeka 

żona, życie, żołądek, znak 

żuk, żyła, zamek, rząd 

3. Dziecko podaje wyraz na wskazaną sylabę (szukamy własnych przykładów) 

za- (np. zamek), zo - (Zosia), zu – (zupa), ze- (zebra), zy- (Zygmunt) 

ża- (żaba), żo- (żona), rzu- (rzut), rze- (rzeczy), ży- (życie) 

 

NIE MA ZNACZENIA CZY WYRAZ ROZPOCZYNA SIĘ NA RZ CZY Ż 

NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, BY DZIECKO POPRAWNIE WYPOWIADAŁO 

GŁOSKĘ. 

 

4. Powtórz głośno zachowaj poprawną wymowę: 

zabawna żyrafa, Zenek żartowniś, zepsuty żyrandol, żółte zasłony 

5. Karty pracy 1 i 2. (zródło: czasopismo Forum logopedy) 

Kart nie musisz drukować są one pomocą dla Ciebie do utrwalania ładnej wymowy. 
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6. Karta pracy 3. Pokoloruj tylko te obrazki, których nazwy zawierają głoskę Ż/RZ 

Osoby chętne proszę o odesłanie uzupełnionej karty nr 3 na mój adres mailowy: 

magdalena.szuba@wp.pl 

 

Kolejne ćwiczenia mają na celu doskonalenie i utrwalanie właściwej wymowy głoski 

„r”. 

1) Powtórz głośno sylaby: 

 

TRA, TRO, TRU, TRE, TRY 

DRA, DRO, DRU, DRE, DRY 

 

2) Podziel wyrazy na dwie grupy. W pierwszej muszą znaleźć się wyrazy zawierające 

połączenie TR, a w drugiej, te które zawierają DR. 

drabina, trasa, utrudnienia, drut, trudność, tramwaj, troje, droga, adres, troska, zdrój, udręka, 

kołdra, zatrucie, kadra, traktor, tran, kontrakt, trawa. 

3) Karty pracy nr 4,5,6,7 (nie musisz drukować). 
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