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Utrwalamy wypowiadając proste słowa, zwracając 

uwagę, żeby za każdym razem brzmiało „cz”: 

Cza, czo, czu, cze, czy; 

Acza, aczo, aczu, acze, aczy; 

Ocza, oczo, oczu, ocze, oczy; 

Ucza, uczo, uczu, ucze, uczy; 

Ecza, eczo, eczu, ecze, eczy; 

Ycza, yczo, yczu, ycze, yczy; 

 

Przechodzimy do wypowiadania dłuższych słów.  

Można także używać innych niż tu podane: 

 

„cz” na początku słowa 

Czapka, czapla, czajka, czajnik, czoło, czołg, czubek, 

czepek, czekolada, czeladnik, czytanka, czytelnia, czółno, 

czupryna, Czarek, człowiek, cztery, czwartek 

 

CZ – PRAWIDŁOWA REALIZACJA  

czubek języka kierujemy za górne  zęby 

(do górnego dziąsła), zęby zwieramy, wargi lekko 

wysuwamy do przodu. 
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„cz” w środku słowa 

Tęcza, uczeń, kubeczek, pajęczyna, wieczór, pieczarka,  

Kaczor, znaczek, haczyk, naczynie, oczy, loczek, boczek, 

wnuczek, kluczyk, uczynek, łuczywo, pieczeń, maczek 

 

„cz” na końcu słowa 

Klucz, warkocz, mecz, mlecz, biegacz, poręcz, królewicz, 

płacz, klacz, tkacz, tułacz, puchacz, smycz, bicz 

 

Proste zdania z głoską „cz” 

Czujny owczarek. 

Czerwony kubraczek. 

Potłuczone naczynia. 

Czarne loczki. 

Czepek pływaczki. 

Początek podręcznika. 

Częsty deszcz. 

Czarujący królewicz. 

Mleczna czekolada. 

Pomarańczowa włóczka. 

Kawałeczek bułeczki. 
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Dłuższe zdania z głoską „cz” 

Damian czeka na pocztówkę. 

Mama wlewa dla Jureczka mleczko do kubeczka. 

Obok doniczki był pajączek w pajęczynie. 

Kaczki poczłapały na łączkę. 

Chłopczyk ma rękawiczki na raczkach. 

Czarek czyta podręcznik w czytelni. 

Uczeń liczy na liczydłach i na patyczkach. 

Kolczyki Janeczki maja czerwone oczka. 

 

Po opanowaniu tego etapu  można wprowadzać zagadki, 

wierszyki, rymowanki z omawianą głoską, doskonaląc jej 

wypowiadanie w mowie spontanicznej. Np.: 

 

„Czary – mary” – D. Krupa 

Czapla czarną ma czuprynę, 

kaczka wpadła w pajęczynę. 

Puchacz włożył rękawiczki, 

pączki wpadły do doniczki. 

Kaczor loczki ma czerwone, 

cztery rączki i ogonek. 

Biegacz wpadł na metę czwarty. 

Kto tu robi takie żarty? 
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To królewicz January. 

On uczynił takie czary. 

Czarodziejską ma pałeczkę 

i namieszał tu troszeczkę. 

 

„Mecz” – D. Krupa 

Dziś wieczorem będzie mecz. 

To jest bardzo ważna rzecz. 

Ćwiczą chłopcy i dziewczyny, 

mają bardzo tęgie miny. 

Czwarta klasa czeka już. 

Opadł też z boiska kurz. 

Gracze zaczynają mecz. 

Bo to bardzo ważna rzecz. 

 

„Kubeczek” – D. Krupa 

Mój kubeczek z kaczorem 

chętnie trzymam wieczorem. 

W nim czekolada czy mleczko, 

a potem czyste łóżeczko... 
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Gdy dziecko zapomina się i mówi nieprawidłowo 

ćwiczoną głoskę to zwracamy mu uwagę i nie pozwalamy 

utrwalać błędnych nawyków. 

 

By ćwiczenia przynosiły należyty efekt 

 należy ćwiczyć codziennie przez 15-20 minut. 

 

 

Życzę miłych ćwiczeń. 

Jolanta Szmagała - logopeda 
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