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Szanowni Rodzice i Kochane Dzieci 
to już ostatni w tym roku szkolnym  

zestaw do nauki i zabawy z logopedią. 
 
 

 Serdecznie dziękuję za współpracę,  
szczególnie w tym ostatnio trudnym dla nas czasie.  

Życzę Państwu i dzieciom 
bezpiecznych, zdrowych oraz radosnych wakacji. 

Mam nadzieję, do zobaczenia we wrześniu. 
 

Pozdrawiam serdecznie, 
Hanna Muchewicz 

 

 
 
 

                                                                                                                                                  Źródło: https://miastodzieci.pl/ 
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GŁOSKI SZUMIĄCE – GŁOSKI „CZ”„DŻ” –   zestaw nr 10  

ĆWICZENIA dla DZIECI 5-6 letnich, które nauczyły się  
prawidłowo wymawiać głoski szumiące „cz” i „dż”. 

 

Dziś utrwalimy głoski „cz” i „dż” w wierszykach. 
Rodzica poproszę aby czytał wiersz wersami (linijkami).  

Powtarzaj, pamiętając o właściwym ułożeniu języka za górnymi zębami przy wymawianiu 
głosek „cz” i „dż”. Spróbuj nauczyć się któregoś wierszyka na pamięć  

 

„CZARY MARY” 

Czapla czarną ma czuprynę, 
kaczka wpadła w pajęczynę. 

Puchacz włożył rękawiczki, 
pączki wpadły do doniczki. 

Kaczor loczki ma czerwone, 
cztery rączki i ogonek. 

 

„POGAWĘDKA O PLAMACH” 

 Kto na ubraniu ma plamy po dżemie? 

 To dżokej! Jadł dżem w ubraniu galowym! 

 Po jakim dżemie te plamy, dżentelmenie? 

 Po dżemie... jabłkowym lub malinowym! 

autor: Monika Zielińska 

 

Jaka głoska jest bohaterem poniższego wierszyka? 

Czeka Czesiek na czereśnie,  
czeka Cześka na nie we śnie.  

I oboje tak czekają,  
a czereśnie dojrzewają.  

Czapla człapie obok kaczki,  
człapią obie nieboraczki.  

Na czereśnie też czekają,  
wspólną głoskę z nimi mają.  

Dzieci, które uważały,  
głoskę tę już usłyszały.  

Autor: Ewa Małgorzata Skorek, „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych” 

SERDECZNIE 
POZDRAWIAM  

Pani Hania 
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ZAPRASZAM CIĘ DO ZABAWY  

 

ZNAJDŹ RÓŻNICE 

Poniższe kolorowanki różnią się aż 10 elementami. Odszukaj je i pokoloruj.  
Trenujemy spostrzegawczość, skupienie uwagi oraz rozwój manualny dziecka. 
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POKOLORUJ OBRAZEK WEDŁUG NUMERÓW (kodowanie) 

Pokoloruj kolorowankę według numerów. Do każdej cyfry przypisany jest kolor,  

którego należy użyć w danym miejscu. Koloruj uważnie, aby się nie pomylić. 

Co widzisz na obrazku? 
 

 

Źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne 

 


