
SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI 

Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki  

 

Poniedziałek: 15.06.2020 r. 

 

Temat: Zagadki logopedyczne utrwalające głoski [sz, ż, cz, dż] 

CELE: Dziecko: 

• usprawnia narządy mowy 
• rozwija percepcję i pamięć słuchową 
• rozwija zasób słownictwa 
• doskonali wyrazistość wypowiedzi 
• rozwija fonację, prozodię (melodię, akcent i rytm mowy),  
• rozwija słuch fonematyczny,  
• rozwija sprawność i koordynację narządów mowy,   
• doskonali prawidłową wymowę głosek [sz, ż, cz, dż] 

 
 

Zwracamy uwagę na prawidłową wymowę głosek [sz, ż, cz, dż] 

 

Co to jest, odgadnij:  

 

Wiszę sobie w łazience, lubię czyste ręce. Kiedy ręce masz umyte, 
powycieraj je .................... (ręcznikiem)  

Ma tylko jedno koło na przedzie. Złapiesz za rączki, Popchniesz, pojedziesz! 
(taczka)  

Kolorowa wstęga na niebie się mieni. Utkana jest z deszczu i słońca 
promieni. (tęcza)   

Ma małą główkę, nóżkę i piętkę. Drzwi nam otworzy, gdy są zamknięte. 
(klucz)  

Prosty, długi, wielki nóż. Rycerz nosi go, i już! (miecz)   



W tym naczyniu z gliny rosną rośliny. (doniczka)  

Białe piórka, żółty dziobek i dwie krzywe nóżki. Odnajdziecie ją nad stawem, 
to raj dla...................... (kaczuszki)  

Znacie ją na pewno wszyscy, rzadko miewa cztery listki. Jaka to roślina? To 
jest..................... (koniczyna)  

Jak się nazywają, kto z was pamięta, kuliste, złote, kurze pisklęta? 
(kurczątka)  

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)  

Nie rządzi – choć zawsze w koronie. Jesienią – w złotej, zimą w białej, 
wiosną i latem – w zielonej. (drzewo)  

Do mleka – kubeczek, do herbaty – szklanka. Do kawy najlepsza 
mała................... (filiżanka) 

Ma on nóżkę, nie ma buta, ma kapelusz, nie ma głowy. Czasem gorzki i 
trujący, czasem smaczny jest, bo zdrowy. (grzyb)  

Wiemy doskonale, co to za korale. Lecą do nich wróble, szpaki, na obiad nie 
byle jaki. (jarzębina)  

Gdy w górę popatrzysz, zobaczysz go w dali. Raz wygląda jak bułeczka, a 
raz jak rogalik! (księżyc)  

Jaka to para umie w zgodzie tańczyć i skakać tylko po lodzie? A kiedy z ziemi 
znika lód, nie zrobi kroku w tył, ani w przód? (łyżwy) 

W twardej skorupce mieszka. Gdy ją rozbijesz – znajdziesz ..................... 
(orzeszka)  

Jest królową kwiatów w ogrodzie, w czerwonej koronie chodzi. W czerwonej 
jest sukience, gdy zrywasz, kłuje ręce. (róża)  

Nie smakują mu cukierki, nie smakują lody. Za to z apetytem wielkim zbiera 
kurz z podłogi. (odkurzacz)  

We dnie pod poduszką leżą spodnie z bluzką. Wtedy je założę, kiedy noc na 
dworze. A gdy wstanę rano, znów w łóżku zostają. (piżama)  



 

Do mleka – kubeczek, do herbaty – szklanka. Do kawy najlepsza 
mała................... (filiżanka)  

Kraciasta plansza. Tam jak na dłoni, jest król, królowa i para koni. (szachy)  

Takie drzwi, jak do mieszkania, lecz mieszkają w niej ubrania. (szafa)  

Długi, wełniany, na szyję zakładany. (szalik)  

Odważna roślina, po górach się wspina. Szare i włochate ma listki i kwiatek. 
(szarotka)  

Worek mąki, paczkę książek – każdy bagaż szybko zwiążę. (sznurek) Nóżki 
mają ostre, cienkie, główki malusieńkie. A potrzebne są krawcowej, gdy szyje 
sukienkę. (szpilki)  

Zjadana na obiad zielona jarzynka. Jedni jej nie lubią, innym cieknie ślinka. 
(szpinak)  

Dopóki w stole siedzi ukryta, czy w niej porządek – rzadko kto pyta. Gdy ją 
wysuniesz, choć do połowy, widać: bałagan, czy ład wzorowy. (szuflada)  

Smaczna to odmiana mięsa. W sklepie kroi ją maszynka. Zjadamy ją na 
śniadanie. Lubicie ją? To jest ................... (szynka)  

		

Pochwalenie dzieci za pracę. 

 

																																																																					 Ewa Herzyk- Mojeścik 


