
GŁOSKA „CZ” 

1. ĆWICZENIA APARATU ARTYKULACYJNEGO: 

 Kląskamy językiem 

 Dotykamy czubkiem języka górnych zębów od wewnętrznej strony podczas 

szerokiej otwierania jamy ustnej 

 Przetrzymujemy przez kilka sekund czubek  języka za górnymi zębami 

 Cmokamy ustami 

 Wysuwamy zaokrąglone wargi do przodu, naprzemiennie je otwieramy i 

zamykamy – naśladowanie pyszczka rybki 

2. GŁOSKA „CZ” W IZOLACJI 

Spróbujmy teraz  wydawać taki odgłos jak  pociąg- cz……cz……cz…..( język za górnymi 

zębami, usta ułożone w dzióbek) 

3. SYLABY: 

W takiej pozycji języka, zębów i warg powtórzmy sylaby: 

cza, czo, cze, czu, czy  

acz, ocz, ecz, ucz, ycz 

acza, oczo, ecze, uczu, yczy 

 

4. WYRAZY: 

a) Nagłos (początek wyrazu): czapka, czapla, czereśnie, czajnik, czarny, czoło, człowiek, 

czołg, czosnek, czepek, czekolada, czarny, czerwony, czubek, czupryna, czytać, 

Czarek, czarownica 

b) Sródgłos ( środek wyrazu) znaczek, taczka, haczyk, oczy, boczek, kolczyk,  uczeń, 

pieczątka, pączek, tęcza, beczki, pocztówka, kubeczek, apteczka, 

c) Wygłos ( koniec wyrazu) warkocz, mlecz, puchacz, miecz, klucz, mecz,  

 

5. ZESTAWIENIA DWUWYRAZOWE ORAZ ZDANIA: 

czerwona czapka, zmęczony człowiek, czarna czekolada, znaczek pocztowy, czarne 

oczy, smaczny pączek, czerwony kubeczek, cztery beczki, czysta doniczka, smaczny 

boczek, warkocz Czesi, miecz Czarka.  

 



Uwielbiam czekoladę i czereśnie. 

W apteczce mam dużo leków 

Czarek ma bujną czuprynę i czarne oczy. 

Czesia założyła kolczyki 

Na poczcie sprzedają pocztówki i znaczki. 

Czarek ma czołg i miecz. 

Na półeczce w kuchni leży duży klucz. 

Uczeń poszedł do czytelni. 

Czarek zabrał na basen czepek. 

 

 

Zabawy: 

1. Takie same sylaby 

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

powtórz sylaby po dorosłym 

CZA CZY CZU OCZ CZE 

OCZO CZE UCZU CZY ECZE 

ACZA ACZA CZA UŻU CZE 

ECZE UCZU           ECZ YŻY OCZO 

CZY CZU CZO YŻY CZA 

ACZ CZY OCZ UCZ OCZ 

 

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

których słyszysz głoskę „cz”: 

a) na początku wyrazu:  

b) środku wyrazu 

c) na końcu wyrazu 

 

3. Posłuchaj zagadek- narysuj ich rozwiązanie: 

„ Kolorowa wstęga, na niebie się mieni, 

Utkana jest z deszczu i ze słońca promieni „ ( tęcza) 

 



„Połączone ze sobą dwa stalowe noże.  

Bez nich żaden krawiec, Obyć się nie może”( nożyczki) 

 

          „ Brązowe, czarne, szare –  zawsze masz jedną parę. 

            Zamykasz je przed spaniem 

        ,  otwierasz, kiedy wstaniesz. „ (oczy) 

 

„Dziewczynki, chłopcy, wytrzyjcie nogi,  

zanim wejdziecie w czyste progi.”  (wycieraczka) 

 

„Kwitnie przy drodze słoneczko złote,  

które się zmieni w biały puch potem. „ (mlecz) 

 

„Co to, czy już wiesz? Najeżona jest jak jeż.  

lecz nikogo nie ukłuje,  tylko zęby wyszoruje. „ (szczoteczka) 

 

4. Posłuchaj i powiedz 

Posłuchaj i zastanów się, gdzie w tych wyrazach znajduje się głoska  „cz”: 

a) Jeśli jest na początku wyrazu- klaśnij 

b) Jeśli jest w środku wyrazu- zrób przysiad 

c) Jeśli na końcu wyrazu - podskocz 

Dorosły odczytuje wyrazy: 

znaczek, mlecz, haczyk, czapka, klucz, czekolada, boczek, maczek, doniczka, czupryna,  

5. Podziel na sylaby/ podziel na głoski 

znaczek, klucz, oczy, beczka, warkocz, czapka, płacz, teczka 

KARTY PRACY: 

A) GŁOSKA „CZ” W NAGŁOSIE- POCZĄTEK WYRAZU 

B) GŁOSKA „CZ” W ŚRODGŁOSIE- ŚRODEK WYRAZU 

C) GŁOSKA „CZ” W WYGŁOSIE- KONIEC WYRAZU 



 

A) 

CZAPKA 

 

CZEKOLADA 

CZEREŚNIE 

 

CZOŁG 

 

 

 

 

 



 

B) 

 

 

OCZY  

 

BECZKA 

 

DONICZKA 

 

APTECZKA 

 

 

 



 

C) 

WARKOCZ KLUCZ 

 

MIECZ 

MECZ 

 

 

 

 


