
SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI 

Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki  

 

Poniedziałek: 22.06.2020 r. 

 

Temat: Zagadki logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek 
szumiących 

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 szumiących 

 
 

 
 

Zwracamy uwagę na prawidłową wymowę głosek [sz, cz] 

Co to jest, odgadnij:  

Leci tylko w dół. Jest tylko na dworze. Suchy być nie może. (deszcz) 

 Długi, ciepły z kieszeniami, Z futrzanym kołnierzem. Już nie zmarzniesz, 
kiedy zimą w niego się ubierzesz. (płaszcz)  

Jak się zwie ten muzyk, który zagrać umie, Gdy tylko dmuchnie W blaszany 
instrument? (trębacz)  

Na kanapce chętnie zjem truskawkowy, słodki ...(dżem)  

Nikt tym zwierzątkiem się nie zachwyca. Wędruje w ziemi Długa .................. 
(dżdżownica)  

Jak się nazywają teksasowe spodnie? Wyglądasz w nich świetnie i jest ci 
wygodnie. (dżinsy)  



Uciekaj, złodzieju! Słychać mnie z daleka. Bezpieczny gospodarz, Kiedy 
Burek.................. (szczeka)  

Co to, czy już wiesz? Najeżona jest jak jeż. Lecz nikogo nie ukłuje, Tylko 
zęby wyszoruje. (szczoteczka)  

Drewniana zabawka Dobrze dzieciom służy, Gdy się chcą nogi wydłużyć. 
(szczudła)  

Zielona fryzurka, Nosi ją cebulka. Na kanapce położona, Wcześniej nożem 
pokrojona. (szczypiorek)  

Krążę, krążę co mam sił! Zbieram z lipy złoty pył. Ja, stworzenie gospodarne, 
Duży zapas miodu zgarnę. (pszczoła)  

Jaką zupę dla dzieciaków Zrobi mama dziś z buraków? (barszcz) 

 Gdy go długo nie ma, Wszyscy narzekają. A kiedy już przyjdzie, parasol 
otwierają. (deszcz)  

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

Zimą wkładamy te dwie siostrzyczki. Nie zmarzną ręce. Włóż ....................... 
(rękawiczki)  

Ten kwitnący talerz pewnie dobrze znacie, bo smaczne nasionka z niego 
wybieracie. (słonecznik)  

Rośnie pod płotem, ma płatki złote. W krąg go obsiada wróbli gromada! 
(słonecznik)  

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

Barwny most na niebie, Najczęściej po burzy, Kolorami świeci i pogodę 
wróży. (tęcza)  

Co to za złośnica, Odpowiedzcie dzieci. Poduszki, dywany, bije – aż kurz leci! 
(trzepaczka)  

Dziewczynki, chłopcy, wytrzyjcie nogi, zanim wejdziecie w czyste progi. 
(wycieraczka)  

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



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

Kwitnie przy drodze słoneczko złote, które się zmieni w biały puch potem. 
(mlecz)  

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

 

Pochwalenie dzieci za pracę. 

 

                                                                      Ewa Herzyk- Mojeścik 


