
Zeszyt logopedyczny 
TERAPIA GŁOSEK SZ, Ż, CZ, DŻ 

 

Głoska sz 
Ćwiczenie 1 

Sza szo sze szu szy 
Asz osz esz usz ysz 

Asza oszo esze uszu yszy 
 

Ćwiczenie 2 

Szabla szachy szafa szajka szalupa szata szampon szampan szatnia szabla szalej szakal szala 
szalik szalony szał szałwia szanowny szef szejk szept szelki szedł szok szopa szopka szufla 

szuflada szuka szyba szybki szychta szyja szyk szyld szynka szypułka 
 
Szkielet szkiełko szklanka szkło szkoła szkoda szkolny szkółka szlachetny szlak szlachta 

szlocha szmata szpagat szpak szpilki szpila szpinak szpital szpulka sztab sztaba sztacheta 
sztolnia sztuka 

 

Ćwiczenie 3  
Co kupiła mam Eli? Pierwsze głoski nazw narysowanych przedmiotów utworzą rozwiązanie. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Ćwiczenie 4 

Afisz busz gulasz kalosz kapelusz kosz Janusz Łukasz Mateusz mysz masz plusz pisz tusz 
wasz wesz  
 

Ćwiczenie 5 

Baszta biszkopt blaszany daszek dusza duszek jabłuszka Januszek kasza klisza koniuszek 

kusza kuszetka lepszy maluszek maszt muszelka muszka muszla muszkiet myszołów 
najlepszy napuszony naszywka odszukał, Olsztyn poduszka poszewka powiększanie 
powszechny ptaszek puszka uszy 

 

Ćwiczenie 6 

Co to jest? 
1. Wiszą w niej ubrania? 
2. Myjesz nim włosy? 

3. Wkładasz je na nogi, gdy pada deszcz? 
4. Uczą się w niej dzieci? 

5. Znajdziesz je nad morzem? 
 

sz a l 



Ćwiczenie 7 

szkolna szatnia 
szklana szyba 

szalony szakal 
szkodliwy szampon 
szypułka szyszki 

szeroka szuflada 
najlepszy szef 

szlachetne szkło 
szare kalosze  
szkolny afisz 

blaszana puszka  
koszyk szpinaku 

pszenna kasza 
napuszony ptaszek 
blaszany daszek 

paluszek maluszka 
powiększona naszywka 

szybki myszołów 
lepszy pasztet 
kosztowna broszka 

kusza Łukasza 
wyszywana poszewka 

wasza szalupa 
pyszna szynka 
szpak szkodnik 

puszka szprotek 
koszula Szymona 

kapelusz Mateusza 
 
Ćwiczenie 8 

Narysuj 5 przedmiotów w nazwach których znajduje się głoska sz. 
 

 
 
 

 
 

 
Ćwiczenie 9 

1. Szymek szuka szelek. 

2. Łukasz ma szykowny szalik. 
3. Dzieci szukają szyszek. 

4. Mama szyje koszulę. 
5. Mieszko wkłada kalosze. 
6. Pociąg szybko mknie po szynach. 

7. Pani pisze na maszynie. 
8. Tomasz poszedł pieszo do szkoły. 

9. Januszek wszedł do mieszkania w brudnych kaloszach. 
10. Na poddaszu mieszkają szpaki. 



11. Pszenna kasza lepsza niż szpinak. 

12. Dzieci muszą jeść kaszę. 
13. Mateusz ma pluszową myszkę. 

14.  Mały ptaszek wygląda jak szary kłębuszek. 
15. Tomaszek przeszukał kieszenie. 
16. Zimą ptaszki dokarmiamy kaszą. 

17. Lalki mają mieszkanie w szufladzie szafy. 
18. Na afiszu było ogłoszenie o poszukiwaniu mieszkania. 

19. Pod wieszakiem mieszka myszka. 
20. Na fartuszku naszyto koszyk i jabłuszka. 
21. Dziś do szkoły dzieci przynoszą szyszki i kasztany. 

22. W szkole odbywa się kiermasz książki. 
23. Łukasz szuka szpulki. 

24. Mieszko ma szykowną koszulę. 
25. Szef szajki ma muszkiet. 
26. Myszołów poluje na myszy. 

27. Leszek ma kaszel i nie poszedł do szkoły. 
28. W muszelkach szumi morze. 

29. Po leśnym poszyciu idzie jeż. 
30. Krzysio szuka na mapie Olsztyna. 
31. Szklarz włożył szybę. 

32. Łukasz to lepszy kolega niż Mateusz. 
33. Ciocia wyszywa poszewkę na poduszkę. 

34. Leszek szuka kuszy. 
35. Szynka lepsza od kaszanki. 
36. Pszczoły przyleciały do ula. 

37. Przekupka wkłada do koszyka szpinak. 
38. Baszta pokryta blaszanym daszkiem. 

39. Agnieszka niesie koszyk. 
40.  Fartuszek ma kieszonkę w kształcie jabłuszka. 

 

Ćwiczenie 10 

Ułóż zdania lub opowiadanie używając wyrazów, które przedstawione są na obrazkach. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ćwiczenie 11 

Zagadki  
 

• Ten domek ślimak nosi na grzbiecie. Jak się nazywa? 

• Ten pojemnik jest na śmieci. O tym wiedzą wszystkie dzieci. 

• Jestem brązowy.  
Mam płaszczyk kolczasty.  



Jesienią dojrzewam  

wtedy spadam z drzewa. (M. Górnicka) 

• Jestem zwinna.  
Mam ogonek szary.  
Gdy zobaczę kota  

uciekam do szpary. (M. Górnicka) 
 
Ćwiczenie 12 

„Kasztanowy ludzik” 
 

Kasztanowy ludzik  
w pluszowym kaszkiecie  
wymachuje szablą  

na koniku jedzie. 
 

Kasztanowa panna  
na wysokiej baszcie  
uwięziona szlocha.  

Czeka na wybawcę. 
 

Kasztanowy potwór  
trzyma pannę w baszcie.  
Kasztanowy ludzik  

wybawi ją wreszcie. (E. Kulbacka) 
 

 
„Halszka” 
 

Halszka piękny ma ogródek,  
a w nim krzaczki są jagódek. 

W krzaczki wpadła duża gruszka 
i z jabłonki trzy jabłuszka. 
Już od rana woda szumi.  

Nawet szpinak wodę lubi 
Szurum – burum, szurum – szum. 

Woda leci plum, plum, plum. (E. Kulbacka) 
 
„Jeż” 

 
Co je jeż? 

Chyba wiesz. 
A jak nie wiesz, to ci powiem: 
- Jeż je chrząszcze i chrabąszcze. (E. Kulbacka) 

 
Ćwiczenie 13 

 
Kiermasz 

W naszej szkole odbył się kiermasz książek. Trwał trzy dni. Każdy mógł wyszukać nową 

książeczkę: przyrodniczą, przygodową czy też reportaż. Najciekawsza była powieść o 



bursztynie i szlakach bursztynowych. W wielu krajach uważano, że bursztyn to szlachetny 

kamień, który przynosi szczęście. (E. Kulbacka) 
 

Pierwsze  łodzie 
Przed wieloma laty pierwotny człowiek szukał możliwości unoszenia się na wodzie. 
Początkowo siadał na pniu, ale przepływał krótsze odległości niż chciał. Po ulepszeniu nie 

był to już pień a tratwa. Była większa, przydatniejsza i szybsza, bo posiadała maszt i żagiel. 
(E. Kulbacka) 

 

Głoska ż 
 
Ćwiczenie 14 

Ża żo że żu ży 
Aża ożo eże użu yży 

 
Ćwiczenie 15 

Żaba żaden żagiel żal rzadko rząd żaglówka rzeka rzemień rzepa rzodkiewka rzut rzutnik 

Rzym żąda żądło żebro żeby żegna żeruje żłobek żniwa żołądek żołędzie żółta żonaty żona 
żonkil żółw żuraw żurawiny żwawy żyletka żyła żyrafa żyrandol żyto żywność żywy 

żywopłot 
 
Ćwiczenie 16 

Co rechoce w stawie? Pierwsze głoski wyrazów przedstawionych na obrazkach utworzą 
rozwiązanie. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
Ćwiczenie 17 

Abażur bandaże bażant bagaże burza chorzy ciężar ciężarówka dojrzały drapieżnik drążek 

duży dyżur dyżurny filiżanka gorzej jarzębina jarzyna jeżyk kałuża koleżanka korzeń kożuch 
krążek leżak leży łyżwy Marzenka marzyciel mierzy morze można mrożonki mruży należy 

narzeka nietoperze noże nożyk obejrzał obierzyny oblężenie obniżony  obroża odmierza 
odważnik odważny okrężny orzeł otworzył ożywia ożywiony porządek pożegnanie  pożywia  
próżny różowy różny ryżowy ścieżyna tchórze talerze używka wrażenie wróżba 

wydarzenie wyżyna  
 

   

 

 



Ćwiczenie 18 

Grzegorza grzybiarze przerzutka wybrzeże rzeźbiarze rzeżucha żeglarze żarzy żołnierze 
żniwiarze  żubrzątko żużel 

 
Brzeg brzezina brzuch brzydki drzemka drzewo drzwi grzbiet grzech grzebień grzęda grzmot 
grzyby grzywa mądrze modrzew mżawka niedobrze odrzutowy odżywka ogrzewanie 

olbrzymi wrzawa wrzesień wrzód  
 

Ćwiczenie 19 

Co to jest? 
1) Zielona i skacze. 

2) W środku jajka. 
3) Jeździsz na nich po lodowisku. 

4) Ma ją piesek na szyi. 
5) Rosną w lesie po deszczu. 

 

Ćwiczenie 20 

wymarzony żakiet 

żółty żonkil 
rzadkie wydarzenie 
żarówka jarzeniowa 

poparzony wrzątkiem 
pożywne warzywa 

należyty porządek 
dojrzałe żyto 
uważny żeglarz 

duża wieża 
brzydka żaba 

brzydki brzeg 
plażowy leżak 
korzenie rzodkiewki 

beżowy grzebień 
potężny grzmot 

marzenie Andrzeja 
każda żaglówka 
odważny żołnierz 

dojrzała jarzębina 
brzeg morza 

Błażej marzyciel  
świeże grzyby 
rzepa i rzodkiewka 

odważny żeglarz 
żywe węgorze 

niedojrzałe żyto 
 
Ćwiczenie 21 

obrażona Grażyna   

różne grzyby 

potężna żyrafa 

olbrzymi żubr 



żuraw i żaba 

wrażliwy Grzegorz 
żwawy żuraw 

obrażony Grzegorz 
żwawy żuraw 
różowa róża 

drapieżny orzeł  
różne podróże 

nieważna wróżba 

 

Ćwiczenie 22 

1. Grzesia boli brzuch. 
2. Żaba siedzi w kałuży. 

3. Grzejnik ogrzewa pokój. 
4. Wierzba to duże drzewo. 
5. Bażant i żuraw to ptaki. 

6. Bażant żeruje w lesie. 
7. Błażej szuka grzebienia. 

8. Na plaży nie ma leżaków. 
9. Marynarze wypływają w morze. 
10. Andrzej odkurza mieszkanie. 

11. Grzmi, przyszła burza. 
12. Ciężarówka wiezie żużel. 

13. Małgorzatę boli żołądek. 
14. Pod drzewem leżą żołędzie. 
15. Bagażowy przenosi bagaże. 

16. Księżnej towarzyszą dworzanie. 
17. Rzeźbiarz rzeźbi w marmurze. 

18. Duży żuk wygrzewa się na liściu. 
19. Po jeziorze pływa żółta żaglówka. 
20. Na talerzyku leżą rzodkiewki. 

21. Koło żłobka rośnie modrzew. 
22. Marzenka lubi jarzyny i warzywa. 

23. Orzeł to duży drapieżnik. 
24. Jarzębina dojrzewa we wrześniu. 
25. Jeżyk niesie na grzbiecie grzybek. 

26. Dożynki odbywają się po żniwach. 
27. Podróżni mają ciężkie bagaże. 

28. Żaneta ma beżowy kożuszek. 
29. Andrzej oparzy się wrzątkiem. 
30. Mama przygotowała grzanki. 

31. Wokół garażu rośnie żywopłot. 
32. W szpitalu leżą chorzy ludzie. 

33. Żyrafa ma długą szyję. 
34. Do oberży przybyli podróżni. 
35. Marzenie Łukasza to łyżwy. 

36. Dzieci bawią się nad brzegiem rzeki. 
37. Urszula narzeka na nieporządek. 

38. Każdy szuka przyjaciela. 
39. Rzeźbiarze wykonali rzeźby z drewna. 



40. Grażyna ma obrażoną minę. 

41. Malarze malują ściany na beżowo. 
42. Niedojrzałe owoce powodują ból brzucha. 

43. Przed burzą chmurzy się niebo. 
44. Każdy marzy o podróżach. 
45. Żartom towarzyszy uśmiech na twarzy. 

46. Koleżanki wybrały się na plażę. 
47. Żółwie żyją dłużej niż żubry. 

48. Wróżka wróżyła Grażynie. 
49. Przekażę Jerzemu, że przybiegła Marzena. 
50. Zakwitły żonkile i żółte krokusy. 

51. Na grządce w rzędach rosną rzepy i rzodkiewki. 
52. Kot Małgorzaty wygrzewa się na dachu. 

 
Ćwiczenie 23 

Ułóż opowiadanie /lub zdania/ z wyrazami przedstawionymi na obrazkach. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ćwiczenie 24 

1. Ma biały żagiel.  
Po wodzie pływa. 
Czasami  

szybciej niż ryba. (M. Górnicka)  
2. Gdy jest ciemno  

robisz – pstryk 
i dzięki niej  
widno robi się w mig. (M. Górnicka) 

3. Jakie zwierzę,  
drogie dziecię,  

ma najdłuższą  
szyję w świecie. (M. Górnicka) 

4. Zielony fraczek na niej.  

Zjada ją bocian na śniadanie. (M. Górnicka) 
 

 
Ćwiczenie 25 

Tchórz 

Brzydko pachniesz  
– rzekł do tchórza jeż -  

Trzeba myć się, przecież wiesz. 
Tam na górze jest kałuża. 



Przyda ci się kąpiel duża. 

Żuki, żaby, nietoperze  
każdy rześką kąpiel bierze. (M. Górnicka) 

 
Żabka 
Mała żabka prosi żuka  

by kałuży pomógł szukać. 
Marzy żabka o kałuży  

by się wyspać po podróży. 
To dla żuka żadna sztuka.  
Właśnie też kałuży szukał. 

Weszła żabka do kałuży  
i z radości oczy mruży. (M. Górnicka) 

 
 
Ćwiczenie 26 

Błażej – żeglarz 
Błażej jest żeglarzem. Ma dużą żółtą żaglówkę. Pływa nią po jeziorze i morzu.. Lubi patrzeć 

na żagle nadymane na wietrze. Błażej jest odważny. Nie boi się burzy. Żaden żeglarz nie 
może być tchórzem. (M. Górnicka) 
 

Wycieczka do parku 

Marzenka i Andrzej wybierają się na przechadzkę do parku. Zabrali koszyk na żołędzie i 

kasztany. Pod każdym drzewem leżało ich dużo. Gdy koszyk był już pełen po brzegi, dzieci 
żwawo podążyły do domu. 
Potem Marzenka wymyśliła żołędziową rodzinę. Żołędziowa mama leżała na leżaku, 

żołędziowy tata był wędkarzem, a żołędziowy synek bawił się żółtą żaglówką. Po chwili, 
Marzenka położyła żołędziowe dziecko w malutkim łóżeczku i przykryła pierzynką z żółtego 

liścia. 
Andrzej też nie narzekał na brak wyobraźni. Z różnej wielkości kasztanów zrobił 
żołnierzyka. Może też pochwalić się żołędziowym żółwiem, żyrafą i żmiją.  

Mama powiedziała, że ludziki wyglądają jak żywe. (na podstawie opow. M. Górnickiej) 

 

Głoska cz 

Ćwiczenie 27 

Cza czo cze czu czy 

Acz ocz ecz ucz ycz 
Acza oczo ecze uczu yczy 

 
Ćwiczenie 28 

Czad czajnik czapka czapla czajka czarodziej czaruje Czech czekolada czeladnik czeremcha 

czereśnia czołg czołówka czub czubek czosnek czółno czuje czupryna czuwa czyje czyta 
czytanka czytelnia 

Członek człowiek czkawka czmycha cztery czwartek czwórka czworo 

 

Ćwiczenie 29 

Jak nazywa się wojskowy pojazd na gąsienicach? Pierwsze głoski w nazwach obrazków 
utworzą rozwiązanie. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

Ćwiczenie 30 

Bada –cz bi –cz biega –cz boga –cz derkacz dokończ gorycz karcz kicz klacz klucz kopacz 
królewicz licz miecz mecz obręcz płacz poręcz puchacz tułacz  

 
Ćwiczenie 31 

Apteczny apteczka baczki baczny bączek beczka beczułka doniczka dotyczy fajeczka haczyk 
higieniczny huczy Janeczka jedynaczka kaczka kaczor kamyczek kauczuk koczownik 
kubraczek kubeczek laleczka leczenie licznik liczny leśniczy liczba łączy łącznik łucznik 

maczek maczuga mączka mleczarnia mleczko naczelny naczynie oczekuje oczko paczka 
patyczek pieczarka pieczątka poczta poczekalnia pocztówka podręcznik policzek powłoczka 

powłóczy raczy rączka ruczaj ryczy tabliczka tęcza toczy tuczy tyczka ucieczka uczeń 
uczony uczy uczynny uczucie wieczny wieczór Wieliczka włóczęga włócznia  
 

badawczy dokończył garnczek obojczyk tańczy tarcza walczy warczy wczoraj wilczur 

 

Ćwiczenie 32 

Co to jest? 
1. Nosisz ją zimą na głowie. 

2. Gotujesz w nim wodę na herbatę. 
3. Kolor dojrzałej cytryny. 

4. Bywa niebie po deszczu. 
5. Otwierasz nim drzwi. 

 

 
Ćwiczenie 33 

czarna czupryna 

czapka czarodzieja 

czwarta czekolada 

czerwona czapka 
teczka ucznia 

dokończone leczenie 
sukieneczka laleczki 
czujny puchacz 

płaczliwy Czesio 
uczynny chłopczyk 

miecz królewicza 

czerwony maczek 

 
 

 

   



apetyczne czereśnie 

czółno Apacza 
ucieczka włóczęgi 

tarcza łucznika 
arktyczny badacz 
potłuczony kubeczek 

wieczorna poczta 
apetyczna czekolada 

czubek choineczki 
cztery kamyczki  
oczko laleczki  

czyta często 
ucieczka ucznia  

 

Ćwiczenie 34 

Narysuj  przedmioty w nazwach których znajduje się głoska cz. 

 
 

 
 
 

 
Ćwiczenie 35 

1. Mareczek ma czarną czuprynę.  

2. Uczeń poszedł do czytelni. 
3. Czesiek to czołowy biegacz. 

4. Wychowawczyni liczy uczniów. 
5. Czarek to uczynny chłopczyk. 

6. Na haczyku wisi ręcznik. 
7. Januszek bywa niegrzeczny. 
8. Gracz odpoczywa po meczu. 

9. Łucznik trafił w tarczę. 
10. Czyżyk czyścił piórka. 

11. Oczekujemy wieczornej poczty. 
12. Kaczuszki poczłapały do stawu. 
13. Księżniczka czeka na królewicza. 

14. Wczoraj odbył się wieczorny mecz. 
15. Czujna czapla czeka na zdobycz. 

16. Uczniowie nie noszą już teczek. 
17. Laleczka ma czapeczkę i szalik. 
18. Mama ma kolczyki z oczkiem. 

19. Laleczka ma długie loczki. 
20. We czwartek Czarek otrzymał cztery piątki. 

21. Uczesano dziewczynce grzyweczkę. 
22. Babcia piecze apetyczne pączki. 
23. Nadeszła oczekiwana paczka. 

24. Otrzymałam tabliczkę czekolady. 
25. Powiadomiono o częstych ucieczkach ucznia. 

26. Mareczek niczego nie umie policzyć. 
27. Koniecznie trzeba czytać dzieciom książeczki. 



28. Nauczyciel prosi ucznia o przeczytanie czytanki. 

29. Szwaczka kończy szycie powłoczki. 
30. Moniczka szybko otrzymała połączenie telefoniczne. 

31. Włóczęga przeczekał burzę. 
32. Poczekalnia bywa nieczynna. 
33. Uczniowie oczekują na szkolną wycieczkę.  

34. Duże dziewczynki nie bawią się laleczkami. 
35. Szlaczek z kółeczek namalował uczeń. 

36. Automat telefoniczny był nieczynny. 
37. Włóczęga i tułacz najczęściej nie mają domu. 
38. Czesio czeka w poczekalni na lekarza. 

39. Poświadczenia pieczętowano pieczątką. 
40. Początkowo oczekiwano poczęstunku. 

41. Czujny puchacz oczekuje zdobyczy. 
42. Samochód ma doczepioną przyczepę. 
43. Czerwone biedroneczki mają czarne kropeczki. 

44. Do koszyczka włożona kamyczki. 
45. Wcześniej niż oczekiwano przyszła pocztówka od Aneczki. 

46. Potoczyła się beczułka z winem. 
47. Już dojrzewają czerwone porzeczki. 
48. Uliczkę przecina nieduża rzeczka. 

49. Wypożyczalnia była czynna wczesnym popołudniem. 
50. Nieoczekiwany deszcz trzeba przeczekać. 

51. Najciekawsza była bajeczka o odważnym szewczyku. 
52. Trzeba wyrzucić potłuczone kubeczki. 
53. Do odkurzacza podłączono przedłużacz. 

54. Klient oczekuje na pożyczkę.  
55. Dziewczynka uszyła poduszeczkę dla laleczki. 

 
Ćwiczenie 36 

Ułóż opowiadanie \lub zdania\ używając wyrazów przedstawionych na obrazkach. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ćwiczenie 37 

 

1. Gdy mróz trzyma, śnieżek prószy  
wciśnij mocno mnie na uszy. (E. Kulbacka) 

2. Paczki, listy, telegramy  

w tym budynku wysyłamy. (E. Kulbacka) 
3. Słońce mnie maluje  

po deszczu na niebie.  



Używa do tego kolorów  

aż siedem. (E. Kulbacka) 
4. W nim zagotujesz wodę w mig,  

gorącej herbaty wypijesz łyk. (E. Kulbacka) 
 
 

Ćwiczenie 38 

Kaczka – praczka 

Kaczka – praczka fraczek moczy. 
Na czwartkowy bal w nim wkroczy. 
Czemu kaczka tak się męczy? 

Kaczka czeka na kaczora. 
Człapie kaczor – na bal pora. 

Czarny kaczor to uczony. 
Dobrych manier nauczony. 
 

Czarek 

Leży Czarek w swym łóżeczku  

i tak sobie myśli: 
„Czy tabliczka czekolady  
znowu mi się przyśni?” (M. Górnicka) 

 
Nauczka żuczka 

Czarny pająk w pajęczynę 
Wplątał wczoraj żuczka 
Żuczek czmychnął, gdzieś w leszczynę. 

Miał żuczek nauczkę! (M. Górnicka) 
 

 
Ćwiczenie 39 

Czesio 

Czesio to dobry uczeń. Biegle liczy i czyta. Nie potrzebuje liczydeł. Nauczył się na pamięć 
tabliczki mnożenia. Uczęszcza na kółko matematyczne.. W wolnym czasie doucza kolegów 

którzy mają kłopoty w liczeniu. Koledzy są wdzięczni za pomoc. Nauczyciele często chwalą 
Czesia. 
 

Głoska dż 
Ćwiczenie 40 

Dża dżo dże dżu dży 
Adża odżo edże udżu ydży 

 
Ćwiczenie 41 

Dżez dżem dżezowy dżinsy dżoker dżokej dżokejka dżudo  dżudoka dżudowiec dżuma 
dżungla  
Dżdżownica dżdżu dżdżysty  

 
Brydżowy brydżysta dojeżdża drożdże gwiżdżą jeżdżą jeżdżenie Kilimandżaro móżdżek 

nadjeżdża rozgwieżdżone ujeżdżalnia wyjeżdża wjeżdża   
 



Ćwiczenie 42 

Przetwory na zimę robimy latem i jesienią? Pierwsze głoski narysowanych przedmiotów 
dadzą rozwiązanie. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ćwiczenie 43 

Co to jest? 
1. Kto ujeżdża konie? 

2. Słodki truskawkowy na chlebie? 
3. Kto walczy na macie? 
4. Jak nazywa się tropikalny las? 

5. Co robi gwizdek? 
 

Ćwiczenie 44 

odważny dżokej  
jabłkowy dżem  

zielone dżinsy  
ujeżdżalnia koni 

tropikalna dżungla 
dżdżysty dzień 
drożdżowa babka 

brydżowy mecz 
szczyt Kilimandżaro 

opanowany brydżysta 

 
Ćwiczenie 45 

Narysuj trzy przedmioty w nazwach których znajduje się głoska dż. 
 

 
 
 

 
 

Ćwiczenie 46 

1. Dżokej ujeżdża konia. 
2. Jeżdżenie konno to frajda. 

3. Dziewczęta noszą zielone dżinsy.  
4. W tropikalnej dżungli jest gąszcz. 

5. Przy stoliku siedzą brydżyści. 
6. Pociąg wjeżdża na stację. 

 
 
 

  



7. Dzieci lubią dżem. 

8. Babcia upiekła drożdżową bułkę. 
9. Pięknie gwiżdże czyżyk. 

10. Dżuma to ciężka choroba. 
11. Dżudo to jedna ze sztuk walki. 
12. Dyliżans podjeżdża po podróżnych. 

13. Odszukaj na mapie szczyt Kilimandżaro. 
14. Ptaszek ma mały móżdżek. 

15. Grześ gwiżdże ulubioną melodię. 
16. Błażej jest dżokejem i często chodzi w dżokejce. 

 

Ćwiczenie 47 

Ułóż opowiadanie używając wyrazów, które przedstawiają obrazki. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ćwiczenie 48 

Dżokej 
Od rana dżdżysto. Dżokej wyszedł ujeżdżać konia. Włożył czapkę dżokejkę i już jest w 
siodle. Koń drży i rży bo krople dżdżu go przemoczyły ale czeka go nagroda. Dżokej da mu 

dżemu. Jak myślisz, czy koń jaka dżem? ☺(E. Kulbacka) 
 

Dżungla 
Dżungla to dzika, nieprzebyta puszcza. W gąszczu lian gwiżdżą inne ptaki niż w naszym 
lesie. Nie jeżdżą tam auta. Kołami nie miażdżą roślin. Nie niszczą przyrody w dżungli. (E. 

Kulbacka) 
 

 
Ćwiczenie 49 

 

Brydż 

By grać w brydża, do Dżakarty, 

Radża Dżon przywozi karty 

Dżentelmenów stu, z żonami, 
Przyjeżdżają z dżokejami. 

 
Poprzez dżunglę przyjeżdżają 

O kolacje się pytają 
Kucharz gwiżdże zachwycony 
Poda móżdżek, dżem, melony 

Ze zmiażdżonych dżdżownic dżin 
I do brydża zestaw win. (H. Sapiegin) 

 



Dżokej 

Dżokej ma z dżerseju spodnie 
Klacz ujeżdża w nich wygodnie 

Ujeżdżana klacz to Dżuma 
I dżokeja wielka duma. (H. Sapiegin) 
 

Placek  
Upiekła babcia  

drożdżowy placek,  
z dżemem wiśniowym  
bo lubi go Jacek. 

(E. Kulbacka) 
 

Ćwiczenie 50 

Historyjka obrazkowa. 
 

Słownictwo: jest dżokejem, ujeżdża konie,  dżem na śniadanie, przyjeżdża do pracy, stary 
dżip, wyjeżdża wcześnie, dżersejowy uniform, konie to Dżek i Dzina 

 


