
13.05.2020 

Temat: Utrwalanie głoski /c/ w zdaniach. 

Cel główny: pamiętam o prawidłowej realizacji głoski /c/ w zdaniach 

Cele szczegółowe: 

• Słyszę i wymawiam prawidłowo głoski 

• Rozwijam zasoby językowe 

Przebieg zajęć: 

1. Ćwiczenie artykulacyjne – szyfrówka 

Starannie powtarzaj zdania umieszczone w łamigłówce. Odszukaj nazwy obrazków ukryte 

w treści zdań. 

Ta sala jest taka pusta. 

Sonia pije ananasowy sok. 

Ola ma skarpetki w niebieskie paski. 

Sylwia postawiła tornister w sypialni. 

Sto samochodów wystartowało w slalomie. 

Sławek długo pisał list do swojego kolegi. 

 

      

 

     

 

 



2. Ćwiczenie artykulacyjne – zdania 

Wykorzystując podane rzeczowniki, ułóż zdania według wzoru. Uwaga: należy zmienić 

formę niektórych wyrazów.  

Przykład: klocki – pałac – Wacek 

Wacek zbudował pałac z klocków. 

• Chłopcy, latawiec 

……………………………………………………………………………………… 

• Celina, świeca 

……………………………………………………………………………………… 

• Tablica, cyfry, Jacek 

……………………………………………………………………………………… 

• Taca, placek, cukierki 

..................................................................................................................................... 

• Patrycja, łańcuszek 

……………………………………………………………………………………… 

• Maurycy, Pankracy, warcaby 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Ćwiczenie artykulacyjne – zdania 

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Pamiętaj o zapisaniu ich w odpowiedniej formie.  

praca, baletnica, łąka, kotwica, świetlica, fabryka, tablica, apteka, mąka, plecak, rodzice, 

piwnica, recepta, biblioteka 

 

• W balecie tańczą ……………………………………….. 

• Na statku musi być ………………………………………. 

• Niektórzy uczniowie po zajęciach zostają w ………………………… 

• Nauczycielka napisała datę na ………………………….. 

• Lekarz wypisał chorej …………………………… 

• Przetwory i ziemniaki można przechowywać w  ………………………….. 

• Dziećmi opiekują się …………………………. 

• Turysta zgubił ………………………….. 

• Babcia obtoczyła kotlety w ……………………………. 

• Lekarstwa kupuje się w …………………………. 

• Uczeń wypożyczył książkę w szkolnej ………………………………. 

• Robotnicy pracują w …………………………………. 



• Stokrotki rosną na …………………………………….. 

• Niektórzy rodzice chodzą codziennie do ………………………….. 

 

4. Ćwiczenie artykulacyjne – zdania 

Podkreśl pierwsze litery podanych wyrazów i udziel odpowiedzi na zadane pytania. 

Przykład: 

• Jak nazywa się letni miesiąc? 

LOTNISKO, ISKIERKA, PLACYK, IGŁA, EGZAMIN, CEKIN  

Letni miesiąc nazywa się lipiec. 

 

• Jaki miesiąc rozpoczyna wiosnę? 

MASKOTKA, ARBUZ, RYSUNEK, ZŁOTO, EKSPRES, CEGŁA 

Wiosnę rozpoczyna …………………….. 

 

• Kto często chodzi na mecze piłki nożnej? 

KOCYK, IMIENINY, BOISKO, INSTRUMENTY, CERATA 

Na mecze piłki nożnej chodzi ………………………………. 

 

• Co upiekła Cecylia? 

MRÓZ, ALTANKA, KRAWIEC, OGNISKO, WŁOSY, IGLIWIE, EKRAN, 

CEGIELNIA 

Cecylia upiekła ………………………………………….. 

 


