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Dzisiaj ćwiczymy głoskę cz na końcu wyrazu, tzn. w wygłosie.

Poniższe ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, które umieją wypowiedzieć głoskę cz w 
izolacji, sylabach, a także przeszły przez etap ćwiczenia tej głoski na początku wyrazów i w 
śródgłosie wyrazów i stosują ją poprawnie  w sytuacji kontrolowanej, ale jeszcze nie umieją 
jej zastosować w mowie spontanicznej .

Ćwiczenie głoski cz w wygłosie wyrazów.

Przebieg ćwiczeń:

● Rozgrzewka artykulacyjna. Przygotowujemy aparat mowny poprzez ćwiczenia warg, języka
żuchwy. (patrz (patrz plik Logopedia_dla_Przedszkolaka_nr_1.pdf „Usprawnianie narządów
artykulacyjnych”)

● Utrwalamy cz w sylabach: acz, ocz, ucz, ecz, ycz, icz

Ćwiczenia wyrazów

• dziecko powtarza wyrazy za rodzicem: biegacz, bogacz, badacz, bicz, brodacz, gorycz, 

klucz, klacz, królewicz, mecz, miecz, płacz, puchacz, trębacz, warkocz, włamywacz. 

• nazywanie obrazków; rodzic nazywa obrazek, następnie dziecko nazywa obrazek 
(Załącznik 1)

• dziecko rysuje obrazki zadane przez rodzica, następnie je nazywa.

• do utrwalania wyrazów wykorzystujemy przedmioty codziennego użytku, a także wyrazy, 
które pojawiają się w codziennych, życiowych sytuacjach.

• dziecko utrwala wielokrotnie wyraz w zabawach związanych z ruchem (Załącznik 2)

• dziecko odgaduje zagadki  (Załącznik 3)



Załącznik 1

Obrazki do ćwiczeń artykulacyjnych:

biegacz

bogacz

bicz                                                                 brodacz

                                                                

             

klucz

  



królewicz                                                               miecz

     

mecz                                                                         trębacz

płacz                                                                          puchacz

warkocz                                                                     włamywacz



Załącznik 2

Dziecko utrwala wielokrotnie wyraz w zabawach związanych z ruchem

Zabawa 1

Można zastosować wersję prostszą niż w filmie. Odrysować stopy dziecka na arkuszu A4 i ćwiczyć
dwa, trzy warianty. Uwaga, należy kartki przykleić, aby dziecko nie poślizgnęło się.

https://youtu.be/Oo8gSD9V2lk

Zabawa 2

Miedzy ćwiczeniami fizycznymi, wymawiamy wyrazy z głoską cz z tego opracowania.

https://youtu.be/FacAJxiIzh4

Załącznik 3

https://wordwall.net/pl/resource/2813167/zagadki-g%C5%82oska-cz

1. Co to za ptak? 
    Pływa po stawie 
    I kwacze: kwak, kwak

2. Dwa kółeczka ostrza dwa
    Wytną cuda raz i dwa..

3. Ten kolor miewa muchomor,
    Miewają go balony,
    A i nos nieraz z zimna
    Bywa bardzo …...

4. Bywa i z daszkiem,
    Z pomponem bywa,
    Głowę ci w chłody.
    Chętnie zakrywa.

https://wordwall.net/pl/resource/2813167/zagadki-g%C5%82oska-cz
https://youtu.be/Oo8gSD9V2lk
https://youtu.be/FacAJxiIzh4

