
GŁOSKA „C” 

 

1. LOGOPEDYCZNA ROZGRZEWKA (ćwiczenia artykulacyjne) 

 Liczymy dolne zęby czubkiem języka po wewnętrznej stronie 

 Oblizujemy językiem wewnętrzną powierzchnie górnych zębów 

 Rozciągamy wargi tak jakbyśmy się uśmiechali i mówimy „i” 

 Naprzemiennie uśmiechamy się tak aby było widać zęby/nie było widać zębów 

 Naprzemiennie uśmiechamy się i robimy ryjek jak do głoski „u” 

 Zabawa w wymiatanie śmieci - energicznie wyrzucamy czubek języka zza dolnych 

zębów 

 Ćwiczenie oddechowe - dmuchamy przez słomkę do kubka z wodą i robimy bąbelki 

 

2. C- w izolacji 

Spróbuj powtórzyć kilka razy c- c- c- c- c- tak jakbyś udawał cykanie świerszcza- pamiętaj o 

języku za dolnymi zębami i uśmiechniętej buzi 

 

3. SYLABY: 

W takiej pozycji języka, zębów i warg powtórzmy sylaby: 

ca, co, ce, cu, cy 

ac, oc, ec, uc, yc 

aca, oco, ece, ucu, mycy 

 

4. WYRAZY: 

a) Nagłos (początek wyrazu): całus, cukierek, cokół. Celina, Cecylia, cymbałki, cyrk 

cylinder, cegła, cytryna, cyfry, cykoria, cebula, cement, cyrkiel 

b) Sródgłos ( środek wyrazu)  tablica, packa, lejce, kotwica, plecak, owca, taca, tancerka, 

baletnica, donica, kocur, kucyk, obcęgi, Jacek, kolacja, wakacje, owoce, plecy, ręce, 

ulica,  

c) Wygłos( koniec wyrazu)latawiec, materac, krawiec, chłopiec, palec, koc, noc, widelec, 

pajac, makowiec, taniec, pałac, piec, kolec, kibic, walc, zając, plac. 

 

 

 



5) ZESTAWIENIA DWUWYRAZOWE ORAZ ZDANIA: 

cytrynowy cukierek, lekcja tańca, cały plecak, pocerowany kocyk, mocny ocet, pracowite 

ręce, cymbałki Cecylki, cykoria i cebula, całus od Celiny, placek na kolację, krawiec  Jacka, 

chłopiec z latawcem. 

Na tacy są różne owoce. 

Jacek podniósł cegłę. 

W tej butelce jest ocet. 

Celina ceruje kocyk. 

Na kolację jadłam placki i wypiłam herbatę z cytryną. 

Nie lubię cebuli. 

Mój ulubiony taniec to walc. 

 

 

Zabawy: 

1. Takie same sylaby 

Poszukaj w tabelce takich samych sylab - takie same sylaby pokoloruj na taki sam kolor. 

powtórz po dorosłym 

 

CA AC EC CE OC 

ECE ACA CY YCY CE 

CA UC ECE ACA CU 

YCY OC UC CY YC 

CO YCY UCU ECE CU 

OCE YC CO AC UCU 

 

2. Zastanów się w jakich wyrazach słyszysz głoskę „c”-  narysuj obrazki, w nazwie 

których słyszysz głoskę „c”: 

 

3. Podziel wyrazy z głoską „c” na sylaby, policz ile jest sylab w każdym wyrazie 

cytryna, cyrk, lekcja, widelec, klocki, owca, donica, wakacje, koc, kotwica, ocet, 

zając, stacja.  



4. Posłuchaj zagadek- narysuj ich rozwiązanie: 

 

„W każdej mieszka klasie 

czarne ma oblicze, na niej często piszę 

rysuje lub liczę” ( tablica) 

„Te dwa miesiące letnie,  

na pewno znacie świetnie 

czy deszczyk czy słonko świeci 

i tak je lubią dzieci „ ( wakacje) 

 

„Z czego dzieci budują domy, mosty, wieże 

I nie popsują zabawy, chociaż się ją rozbierze?” ( klocki) 

„We mnie, w tobie, w każdym z nas 

Puka równo- raz po raz.” ( serce) 

 

5. Posłuchaj i powiedz 

Posłuchaj i zastanów się, czy w tych wyrazach znajduje się głoska” c” 

a) Jeśli tak- powiedz tak i podskocz 

b) Jeśli nie- powiedz-„ nie ma”  

Dorosły odczytuje wyrazy: 

taniec, masło, kasa, ręce, cytryna, klocki, cylinder, ogonek, droga, cukierki, tablica, znak, 

skała, stacja,  

 

 

KARTA PRACY 

 

Nazwij obrazki i pokoloruj je 

A- GŁOSKA „C” NA POCZATKU WYRAZU- NAGŁOS 

B- GOSKA „C”  W ŚRODKU WYRAZU- ŚRÓDGŁOS 

C- GŁOSKA „C” NA KOŃCU WYRAZU- WYGŁOS 
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CHŁOPIEC 

 


