
1. Powtórz. Jeśli wymówisz sylabę prawidłowo, obok narysuj ,,√”. 
 
sza √   
szo 
sze 
szu 
szy  
szą 
szę 
 
2.  Które wyrazy zaczynają się głoską ,,sz”? Zakreśl odpowiednie 

obrazki. 
 

 



3. Dokończ wyrazy według własnego uznania. Powinny zaczynać się 
wskazanymi sylabami: 

 
sza…………          szu………….          szo………….       sze………. 
                 szy……………                
 
4. Wykonaj ćwiczenie według wzoru: 

 
szafa –  szafy           szynka -………….       szew- …………….  
              szufelka - ……………     szuflada-……………………. 
     szampon- ……………….      sznurek - ……………………. 
szpilka - ………………….        szatnia- ……………………. 
          szarak - ………………..      szpon - …………………… 
                     szal - ……………….   szyna -………………….. 
szyld - ……………….     Szkot - …………….     szok -…………… 
                    szept - ………………..     szprotka- …………………… 
 
5. Co to może być? Możesz skorzystać z podpowiedzi umieszczonej 

w ramce. 
 
- długi, ciepły…………………… 
- ostra, metalowa ………………….. 
- cienka, krucha……………………… 
- krótkie, wygodne………………….. 
-  ciepła, pachnąca ……………………… 
 
szpilka,  szarlotka, szyba, szalik, szorty 
 
 
6. Które słowo nie pasuje do zestawu? Wykreśl je. 
 
Szarlota                  Szymon                    szynka 
 
szynka                 szalik                      szarlotka  
 
szopka               szarak                      szop 
 
szafa                     szorty                 szata 



 
szyszka                  szarotka                 szatyn 
 
szeryf                      szał                     szofer 
 
7. Czyja to szyja? Odpowiednio dopasuj. 
 
    szyja  szpaka               szyja  szakala                  szyja Szymona      
 
 
- pokryta sierścią - ……………………………. 
- pokryta piórami - …………………………… 
- bez sierści i piór, pokryta tylko skórą - ………………………… 
 
8. Które zestawy są nieprawidłowo użyte? Wykreśl je. 
 

• szybkie szachy    
• szybki szakal 
• szept szefa 
• szara szopa 
• szklany szaszłyk 
• szykowna szynka 
• szalony szatyn 
• szeroki szyld 
• szatynowa szafa 
• szybki szal 
• szelki szyszki 

 
9. Zamień nieprawidłowo użyte wyrazy. 
 
- Mama szanuje szynkę. 
- Tola wybiła  szynkę. 
- Szymon zimą nosi na szyi szelki. 
- Bolek umył włosy szampanem. 
- Kajetan szeleścił szachami. 
- Tomek szeptał szufladę. 
 



10. Odpowiedz na pytania: 
- Gdzie rosną szyszki? 
- Po co nosimy szaliki? 
- Co to jest szaruga? 
- Co trzymają szelki? 
- Z czego robi się szarlotkę? 
- Co robi szef? 
- Co trzymamy w szafie? 
- Co pasuje do szufelki? 
- Co szybuje? 
- Co wlewamy do szklanki? 
- Jaką długość mają szorty? 
- Co naprawia szewc?  
- Jak wyglądają szyszki? 
 
11. Powtórz zdanie. Potem posłuchaj pytania do niego i krótko 

odpowiedz: 
 
- Mama kupiła szalik.         Co kupiła mama?   ……………….. 
- Ola szybko biega.             Jak biega Ola? ………………… 
- Natalia nie lubi szamponu.   Czego nie lubi Natalia? ………………. 
- W trawie siedzi szakal.          Co siedzi w trawie? ………………… 
- Tata szuka  szachów.             Co robi tata? …………………….. 
- Dziadek szykuje obiad.        Co robi dziadek? ……………………. 
 
12. Jakie słowa kojarzą ci się z  (podaj co najmniej po dwa wyrazy):     

np.: z szalikiem – szyja, zima 
szynką……………………………………………………………. 
szafirem …………………………………………………………. 
szaszłykiem…………………………………………………….. 
szortami……………………………………………………….. 
szopką……………………………………………………… 
szpilkami …………………………………………………… 
szkołą ……………………………………………………… 
szybą ………………………………………………………. 
szklanką……………………………………………………. 
 
 



13. Które słowa tu nie pasują? Wykreśl je. 
 
cienki                                              nowe 
biały     →      szalik                       piękne    →    szachy 
cichy                                               zdrowe                 
szeroki                                             szumne 
słony                                                szybkie 
 
 
 
długa    →        szuflada                  ostra   → 
dumna                                              szalona              szabla 
szybka                                              długa 
podrapana                                         złota 
drewniana                                         słona 
 
14. Co wybierasz? Podkreśl  odpowiednie wyrazy. 

 
szelki       albo          szalik 
szakala     albo            szopa 
szynkę       albo        szarlotkę 
szyszkę      albo        szarotkę 
szydełko     albo        szpilkę 
szum           albo        szept 
 

15. Dokończ zdania. Następnie jeszcze raz je powtórz.  
 
- Mały Szymon szybko……………….. 
- Kotek szuka …………………………. 
- Mam szeroki ……………………………. 
- Kajtek  szpera w ……………………… 
- W szafie mamy ……………………… 
- Kupię sznurówki………………………… 
- Na sznurku powiewa ……………………………… 
- Idę do szatni po …………………………. 
- W szkole dzieci …………………………………. 
- Szalenie lubię …………………………………… 

 



 
16.  Co tu wstawić  ,,sz”   czy  ,,s”? 

 
……er               ……….oruje             ……łoń             …..erdak 
……atniarka             ……..ereg         ……eryf         ……łupek 
……opel           …..ynek            ……uwary        ……..ajka 
…….ałwia             ……..umi             ……pokojny       ……ójka 
 
 

17. Powtórz zestawy sylab, jeśli nie popełnisz błędu, w chmurkę 
wstaw gwiazdkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
sa  -   sza            so -       szo              se-    sze            sy – szy   
su – szu       szu        -su          sza  - sa        sze -   s      szo – so 
szy – sy ….. 
 
18. Ufoludek uczy się dobrze mówić. Powtórz z nim wyrazy.  

Podkreśl te, które uważasz za łatwe. 
 
sowa             szelki                   słup                     szyna          sen 
 
      sumuje                   szoruje       szuka           słucha        ser 
 
szofer       szafka              syrop            sok       
 
  Szkot 
                sarna       słoń        szron          
 
 szyba     szok 
 
 



samolot      szufla       serdak          sandały 
 
16. Wykreśl niewłaściwe zestawy słów: 

 
- słodki  szampon 
- szybki samolot 
- słaby Szymon 
- szara skarpetka 
- słony szeryf 
- szybki skafander 
- smutna szyszka 
- szalona sałata 
- szept słonia 
- szynkowe spodnie 
- stara szopa 
- szyjne sandały 
- słona szprotka 
- szeroki stół 
 
19. Powtórz zdania. Posłuchaj pytań. Krótko odpowiedz. 
 
- Sławek szybko biega.    Kto szybko biega?  ………………….. 
- Szary słoń je sałatę. Który słoń je sałatę? …………………. 
- Szymon sypie sól. Co sypie Szymon? ……………….. 
- Szarlota ma starą sukienkę.    Kto ma starą sukienkę? ……………. 
- Szef lubi sałatę.  Kto lubi sałatę? ……………….. 
- Szarak szybko ucieka. Kto szybko ucieka? ………………… 
- Szofer jedzie samochodem. Kto jedzie samochodem? ……………… 
- Sabinka pięknie szydełkuje. Co robi pięknie Sabinka? …………… 
- Szymon słucha szefa.  Kto słucha szefa? ………………….. 
- Sylwia szatkuje sałatę. Kto szatkuje sałatę? …………………..  
- Synek ma sześć lat.  Ile lat ma synek? ………………………… 
- Sabina szykuje  szatę.  Co robi Sabina? ……………………. 
- Szara szopka stoi w sadzie. Gdzie stoi szara szopka? ………………. 


