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Wstęp 

                                          „Język polski(…) najtwardsze i najmiększe , 

                                                  chropawe i płynne stawi na wybór dźwięki; 

 i pienia lutni, i szumy wichru, i twarde zbroje, 

                                                  i stal chrzęszczącą równie dobitnie wyrazi.” 

    

Aleksander Tyszyński 

  Program ten napisałam z myślą o uczniach, którzy mają problemy z wymową wyrazów 

zawierających głoski dentalizowane, należące do trzech opozycyjnych szeregów: sz,ż,cz,dż 

(głoski szumiące), s,z,c,dz (głoski syczące) oraz ś,ź,ć,dź (głoski ciszące). Problem polega na 

tym, że w ich systemie fonetycznym istnieją już wszystkie głoski języka polskiego, a mimo to 

nie potrafią oni prawidłowo wymówić wyrazów typu: saszetka, zboże, czarownica, 

dzwoneczek,  świadczyć. Przyczyną tego deficytu jest właśnie zaburzenie kinestezji 

artykulacyjnej w obrębie głosek dentalizowanych. Terapię logopedyczną tego typu prowadzę 

głównie z uczniami klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Z mojego doświadczenia 

logopedycznego wiem, że jej pozytywne efekty mają szybkie odzwierciedlenie nie tylko w 

mowie, ale również w piśmie dzieci. 

Kinestezja artykulacyjna to czucie ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym 

głoskom (I.Styczek, 1982). Wykształca się później niż słuch fonematyczny, bowiem wzorce 

kinestetyczno-ruchowe wytwarzają się pod jego kontrolą. 

     Zaburzenia słuchu fonematycznego, czyli trudności w identyfikowaniu i różnicowaniu 

głosek między sobą, uniemożliwiają naukę prawidłowych artykulacji. Fakt ten pociąga za 

sobą dalsze konsekwencje – niemożność kodowania do odpowiednich okolic mózgu ruchów i 

ułożeń narządów mowy właściwych poszczególnym głoskom. Zatem nie dochodzi do 

wytwarzania i stabilizowania się prawidłowych wzorców kinestetyczno-ruchowych głosek, co 

prowadzi do licznych substytucji. 

     Bywa jednak i tak, iż słuch fonematyczny jest prawidłowy, a mimo to występują trudności 

w wymowie. Dziecko wówczas zna poprawne brzmienie danej głoski, słyszy i identyfikuje je 

w mowie otoczenia, lecz brak mu informacji o ruchach własnych artykulatorów, dlatego nie 

potrafi ich ułożyć w sposób odpowiedni dla danej głoski. Zatem zaburzenia kinestezji 

artykulacyjnej mogą występować przy prawidłowo wykształconym słuchu fonematycznym 

lub łącznie z deficytami w jego zakresie.(J. Pasterak,2008) 

     Aby stwierdzić u dziecka jedynie zaburzenie kinestezji artykulacyjnej należy uprzednio 

wykluczyć zaburzenia słuchu fonematycznego i sprawności narządów mowy. Badanie polega 

na powtórzeniu przez ucznia głosek opozycyjnych (na przykład opozycja miejsca artykulacji), 

ciągów sylab oraz wyrazów i zdań zawierających te głoski, np.:sza-sa-sia, ża-za-zia, cza-ca-

cia ,dża-dza-dzia,  /suszarka, zeszyt, żaglowiec, dzbanuszek, cisza, czasem,/Szedł Sasza suchą 

szos,/ Trzy pstre przepiórzyce przeleciały przez trzy pstre kamienice. ) 

Jeżeli uczeń nie potrafi powtórzyć powyższych logotomów,  wyrazów i zdań  ma zaburzoną 

kinestezję artykulacyjną. 



 

                                       1. Założenia programu 

 

  Program ten ma za zadanie pomóc nauczycielowi zweryfikować postawioną diagnozę, 

przeprowadzić  terapię zgodną z normami odpowiednimi dla wieku chronologicznego ucznia ,  

dostrzec atuty dziecka , pobudzać, wyzwalać i rozwijać jego twórczą aktywność  .  

W programie przyjęłam następujące założenia: 

-ustalenie poziomu rozwoju systemu językowego (fonetyczno-fonologicznego, 

gramatycznego, leksykalnego, składniowego i prozodycznego) 

-budowanie tego systemu 

-usprawnianie zaburzonej kinestezji artykulacyjnej 

-utrwalenie sprawności artykulacyjnej w mowie spontanicznej 

-rozwijanie zainteresowań  

-wspieranie i motywowanie do dalszego działania 

 

Cele ogólne: 

1. Budowanie systemu językowego zgodnie z zasadami programowania języka, 

uwzględniającymi hierarchizację zagadnień oraz zdolność elastycznego korzystania ze 

schematów językowych 

2. Nauka czytania, rozumienia i tworzenia  własnych tekstów 

3. Ćwiczenie funkcji poznawczych niezbędnych do budowania systemu językowego, w tym 

sekwencji, procesów myślowych, pamięci, zabawy, percepcji wzrokowej, słuchowej,  

czuciowej 

4. Ćwiczenia motoryki, z uwzględnieniem małej motoryki i praksji oralnej 

5. Ćwiczenia słuchu fonemowego 

6. Ćwiczenia usprawniające artykulację wyrazów zawierających głoski dentalizowane  

 

 



Cele szczegółowe (przewidywane osiągnięcia ucznia): 

 

Uczeń: 

-ćwiczy narządy artykulacyjne i prawidłową fonację 

-bogaci słownictwo czynne i bierne 

-doskonali dykcję, mimikę i  gestykulację  

-ćwiczy intonację, akcent i melodię języka 

-rozwija pamięć wzrokową i słuchową 

-rozwija funkcje wzrokowe ( procesy analizy i syntezy, spostrzegawczości) 

-rozwija funkcje słuchowe (różnicuje fonemy, ćwiczy analizę i syntezę głoskową) 

-doskonali sprawność grafomotoryczną i koordynację wzrokowo-ruchową 

-ćwiczy sprawność percepcyjną 

-potrafi powtórzyć wyrazy zawierające głoski dentalizowane z trzech szeregów 

-ćwiczy przebieg procesów myślowych  

-ćwiczy budowanie samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

-ćwiczy technikę czytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Treści programowe 

1.Rozwój motoryczny 

Cele edukacyjne Treści Nabyta sprawność i 

umiejętność 

1.Ćwiczenia praksji oralnej Ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych, mimiki 

twarzy, fonacji 

Potrafi prawidłowo 

artykułować głoski i mimiką 

uzewnętrznić emocje 

2.Ćwiczenia motoryki małej Ćwiczenia usprawniające 

rękę w oparciu o podręcznik 

„Ortograffiti. Miks. Czytam, 

rozumiem, piszę” i szablony 

rysunkowe 

Prawidłowo trzyma narzędzie 

pisarskie i sprawnie 

kaligrafuje 

3.Ćwiczenia koordynacji 

wzrokowo-ruchowej 

Wykorzystanie logorytmiki 

do usprawnienia motoryki 

(„Piosenki Ciotki Klotki” E. 

Chotomskiej) 

Interesuje się aktywnością , 

ćwiczy sprawność przy 

muzyce 

 

2. Praca nad kinestezją artykulacyjną 

Cele edukacyjne Treści Nabyta sprawność i 

umiejętność 

1.Uświadomienie 

dziecku sposobów 

powstawania głosek 

szumiących, 

syczących i ciszących 

Demonstracja ćwiczonej 

głoski w oparciu o schematy 

zawarte w „Układamy 

wzorce wymowy” 

Umie samodzielnie wyjaśnić 

i zademonstrować sposób 

artykulacji danej głoski 

2. Przećwiczenie głosek 

dentalizowanych w 

schematach logotomowych, 

typu: sza, szo, szu, sze, szy; 

asza, oszo, uszu, esze, yszy; 

asz, osz, usz, esz , ysz 

Doskonalenie prawidłowej 

artykulacji  

Potrafi samodzielnie 

powtórzyć ciągi sylabowe 

trzech szeregów głosek 

dentalizowanych 

3.Ćwiczenie zaburzonej 

kinestezji artykulacyjnej z 

wykorzystaniem ciągów 

sylabowych 

Powtarzanie schematów, 

typu: sza-sa-sia; asza-asa-

asia; asz-as-aś; szasz-sas-siaś 

Płynnie odtwarza 

naprzemienne schematy 

logotomowe 

4.Rozwijanie umiejętności 

prawidłowej wymowy 

wyrazów z głoskami 

dentalizowanymi należącymi 

do różnych szeregów 

Ćwiczenie wymowy w 

oparciu o wyrazy zawarte w 

książkach :„Na afiszu słoń’ 

K. Pluto, Możemy mówić 

poprawnie” M. Górnickiej 

„Wierszykarnia” D. 

Wawiłow, „Bziki Weroniki” 

A. Frączek” 

Umie prawidłowo 

artykułować wyrazy, zdania, 

wyrażenia i teksty poetyckie. 



 

3. Nauka czytania  

Cele edukacyjne  Treści Nabyta sprawność i 

umiejętność 

1. Kształtowanie systemu 

fonetyczno-fonologicznego 

 Czytanie wyrazów z 

głoskami opozycyjnymi. 

„Praca nad kinestezją 

artykulacyjną w obrębie 

szeregów ; sz,ż,cz,dż ;ś,ź,ć,dź 

; s,z,c,dz”J. Falany-

Kozłowskiej oraz „Na afiszu 

słoń” K. Pluto 

Potrafi samodzielnie 

różnicować fonemy i czytać 

grupy spółgłoskowe oraz 

połączenia międzywyrazowe 

trudne dykcyjnie  

2. Rozwijanie funkcji 

prozodycznych języka 

Czytanie tekstów ze 

zróżnicowaną intonacją, 

akcentem i melodią 

(„Wiersze pod psem ” W. 

Chotomskiej, „Wiersze” J. 

Tuwima, „ Łapy, pióra i 

rymów cała fura’’ L. J. 

Kerna) 

Rozpoznaje rodzaje  zdań: 

oznajmujących, pytających, 

przypuszczających i 

wykrzyknikowych . Potrafi 

modulacją głosu wyrazić 

intencję nadawcy 

wypowiedzi. 

3. Rozumienie znaczeń 

przenośnych i ukrytych 

Analiza treści pod kątem 

dwuznaczności oraz 

rozumienia przenośni i 

związków frazeologicznych 

(„Wesołe bajki” A. Frączek, 

„Śmieszne wierszyki” L.J. 

Kerna) 

Prawidłowo interpretuje 

czytany tekst. Potrafi 

dostrzec komizm. 

 

4. Rozwój funkcji poznawczych  

Cele edukacyjne Treści Nabyta sprawność i 

umiejętność 

1.Ćwiczenie funkcji 

poznawczych niezbędnych 

do prawidłowego budowania 

systemu językowego 

Rozwijanie myślenia 

logicznego i symbolicznego , 

rozumienia związków 

przyczynowo-skutkowych w 

oparciu o układanie 

historyjek obrazkowych 

opracowanych przez I. 

Stankiewicz „Opowiem ci 

mamo” i grę edukacyjną 

„Zgadnij , kto to?” 

Potrafi wiązać ciąg 

logicznych zdarzeń, 

prawidłowo rozumie 

następstwa czasowe, umie 

myśleć przez analogię 

2. Rozwijanie pamięci Ćwiczenie pamięci 

sekwencyjnej i 

symultanicznej w oparciu o 

Bogaci wiedzę o świecie 

ludzi i zwierząt , zapamiętuje 

najważniejsze treści 



gry typu. „Pamięć”, „Pory 

roku”, „Zawody” 

3. Rozwijanie percepcji 

wzrokowej, słuchowej i 

czuciowej 

Doskonalenie 

spostrzegawczości, refleksu , 

obserwacji i analizy 

wzrokowej w oparciu o grę 

„Oko kojota”. Kształcenie  

percepcji słuchowej i 

czuciowej dzięki 

wykorzystaniu 

„Multimedialnego pakietu 

logopedycznego” 

wydawnictwa „Komlogo”  

Umie obserwować, słuchać i 

rozumieć zjawiska przyrody 

oraz relacje międzyludzkie 

 

5. Budowanie systemu językowego 

Cele edukacyjne Treści Nabyta sprawność i 

umiejętność 

1.Zdolność elastycznego 

korzystania ze schematów 

językowych 

Praca nad prawidłowym 

stosowaniem zasad 

gramatycznych: fleksyjnych, 

składniowych, fonetycznych 

Zna i rozumie zasady 

gramatyczne obowiązujące w 

polszczyźnie. Buduje 

samodzielne wypowiedzi. 

2.  Stosowanie zasad polskiej 

ortografii 

Ćwiczenia pisowni trudnych 

fonetycznie wyrazów. 

Rozbudzenie inwencji 

ortograficznej w pisowni  

wyrazów z „s-z”, „c-dz”, „rz-

ż”, sz-ż „cz-dż, „ś-ź”, „ć-dź” 

w oparciu o „Suwak 

ortograficzny” B. 

Rocławskiego i „Ortograffiti” 

R. Czabaj . 

Potrafi w praktyce 

zastosować zasady pisowni. 

Potrafi unikać popełniania 

błędów fonetycznych. 

3. Rozwijanie słuchu 

fonemowego 

Praca z zastosowaniem 

bodźców słuchowych, 

pochodzących ze świata 

przyrody(„Dźwięki wokół 

nas”) oraz ćwiczenie 

onomatopei. 

Potrafi przyporządkować 

dźwięk do danej ilustracji, 

nazwać oraz naśladować 

odgłosy przyrody. 

 

 

 

 



3.Wdrażanie programu 

    Logopeda jest podczas terapii organizatorem aktywności dziecka, decyduje o metodach 

pracy i steruje psychologiczną recepcją sytuacji, w której to działanie przebiega. Efektywność 

i jakość realizacji programu zależy w dużym stopniu od inwencji i pomysłowości nauczyciela. 

Atmosfera pracy powinna sprzyjać otwartości i musi opierać się na wzajemnym zaufaniu oraz 

poczuciu bezpieczeństwa ucznia. Dziecko wymaga szczególnego wsparcia i uznania  dla 

podejmowanych wysiłków. Zajęcia powinny odbywać się raz w tygodniu w wymiarze 25 

minut. W terapii może uczestniczyć rodzic po to, by w domu powtarzać zalecane ćwiczenia.  

Podczas pracy terapeuta stosuje następujące zasady: 

-indywidualizacji – każdy uczeń to odrębny terapeutyczny przypadek 

-swobody-jeśli ćwiczenia są zbyt trudne można z nich danego dnia zrezygnować 

-życzliwości- pozytywne nastawienie terapeuty podnosi efektywność pracy 

-twórczej aktywności- nauczyciel wspiera wyobraźnię i pomysłowość ucznia 

-konsekwencji-ustalonych zasad nie wolno zmieniać 

-zachęty- uczeń powinien podjąć próbę wykonania zadania  

Logopeda ustala plan pracy i stosuje szeroki wachlarz ćwiczeń: 

 

 Ćwiczenia logopedyczne 

 

· Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćw. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy 

wydechowej, ćw. emisyjne, ćw. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności 

synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi. 

 

· Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćw. umiejętności 

modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, 

naśladowanie głosów. 

 

· Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń 

słuchowych, ćw. poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.  

 

· Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, utrwalanie  

poprawnej realizacji głosek w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z 

nasileniem głoski ćwiczonej. 

 

· Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie 



ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, bogacenie słownictwa, gry 

i zabawy ortofoniczne, ćw. w czytaniu i pisaniu.  

- Prozodyczne: rozwijanie świadomości melodii języka, uczenie się typów zdań, 

rozpoznawanie zdań :orzekających, rozkazujących , pytających i przypuszczających oraz ich 

właściwej intonacji 

 

Logopeda podczas realizacji programu współpracuje z wychowawcą , rodzicami, pedagogiem 

i pozostałymi nauczycielami  Instruuje  o sposobie korekcji mowy, pokazuje ćwiczenia, 

informuje  o postępach. 

 

                       4. Ewaluacja programu 

 Celem ewaluacji jest ocena tego, w jakim stopniu program terapii logopedycznej przyczynił 

się do wszechstronnej stymulacji językowej ucznia zarówno leksykalnej , jak i prozodycznej 

oraz pozawerbalnej. Skuteczne rozwiązania terapeutyczne mogą bowiem przyczynić się do 

znacznego wzrostu poziomu życia ucznia w relacjach interpersonalnych , w środowisku 

rodzinnym i szkolnym a w przyszłości będą rzutować  na przebieg życia  zawodowego 

Informacja dotycząca ewaluacji programu zostanie zebrana przy pomocy następujących 

narzędzi: 

-ankiety dla rodziców/prawnych opiekunów 

-ankiety dla ucznia  

-rozmowy z  dzieckiem 

-obserwacji bezpośredniej. 
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ZAŁĄCZNIKI 

I. Ankieta dla ucznia 
 

1.Czy lubisz zajęcia logopedyczne? 

 

TAK                                            NIE                                    CZASEM 

2. Co ułatwia ci terapia logopedyczna? 

 

a. rozmowy z rówieśnikami 

b. rozmowy z dorosłymi 

c. rozumienie innych dzieci 

d. rozumienie dorosłych 

e. naukę w szkole 

d. czytanie ze zrozumieniem 

e. pisanie zgodne z zasadami polskiej ortografii 

f. nazywanie i wyrażanie emocji 

g. pisanie samodzielnych wypowiedzi 

h. wyraźną wymowę 

 

3. Jaką formę pracy najbardziej lubisz? 

a. ćw. artykulacji 

b. czytanie z podziałem na role 

c. rozmowy o uczuciach, marzeniach, problemach, świecie przyrody i ludzi 

d. gry logopedyczne 

e. ćw. koordynacji ruchów przy muzyce 

f. ćw. plastyczne 

 

4. Czy potrafisz powiedzieć wiersz T. Rybickiego pt. „Szczególnie 

skomplikowany wiersz o Saszy”? 

„Stąpa Sasza suchą szosą 

Z trudem stopy Saszę niosą 

Słońce szczodrze żarem bucha 

Podczas suszy szosa sucha” 

 

 

5.Powtórz za mną zdanie : „Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru 

koralowego”. 

 

 6.Jakie wyrazy sprawiają Ci nadal 

trudność?…………………………………………………………………………

…………                                                                                Dziękuję 

 



II.  ANKIETA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 

 

1. Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczestniczy w terapii logopedycznej? 

 

TAK                                            NIE                                  NIE WIEM 

 

2. Jak ocenia Pani/Pan działania logopedy motywujące dziecko do pracy? 

 

BARDZO DOBRZE                     DOBRZE                           ŹLE 

 

3. Czy wyraża Pani/Pan gotowość współpracy w zakresie terapii logopedycznej? 

 

TAK                                            NIE                                     

 

4. Czy dostrzega Pani/ Pan różnice w mowie dziecka na skutek udziału  

w terapii ? 

TAK                                             NIE                                   NIE WIEM 

 

Jakie?....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

5. Czy dziecko na skutek podejmowanych działań zrobiło postępy w nauce? 

TAK                                             NIE                                   NIE WIEM 

Jakie?.......................................................................................................................

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

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

 

6. Która forma ćwiczeń przyniosła najlepsze efekty? 

a. ćw. oddechowe 

b. ćw. artykulacyjne 

c. ćw. słuchowe 

d. ćw. prozodyczne ( intonacja, akcent, melodia zdania) 

e. czytanie ze zrozumieniem 

f. nazywanie i wyrażanie emocji 

g. logorytmika 

h. arteterapia 

 

7. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na dalszy udział w terapii logopedycznej? 

 

TAK                                                                                NIE  

                                                                                                     Dziękuję 



KONSPEKT  ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH  

Z UCZNIEM KLASY DRUGIEJ 

 

TEMAT:  Ćwiczenie kinestezji artykulacyjnej w obrębie głosek „z-ż”. 

 

Cele: 

        

 

 wydłużanie fazy wydechowej;  

 usprawnianie motoryki narządów mowy;  

 automatyzacja wymowy głosek syczących i 

szumiących;  

 doskonalenie kinestezji artykulacyjnej;  

 doskonalenie umiejętności słuchowego 

różnicowania głosek syczących i szumiących;  

 kształtowanie umiejętności budowania 

poprawnych zdań. 

 kształtowanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem 

Czas trwania: 25 minut 

 

Forma pracy-zajęcia indywidualne 

 

Strategia-problemowa  

 

Przybory i pomoce: 

lustro, zeszyt ucznia,  kartoniki z literami : „ s, z, c, 

dz, sz, ż, rz, cz, dż”, obrazki, pudełka. 

 

Tok  zajęć 

 

                                I. FAZA WSTĘPNA 

1. Przywitanie się z uczniem.  

2. Sprawdzenie pracy domowej.  

3. Zabawa w naśladowanie odgłosów przyrody - 

ćwiczenia oddechowo-fonacyjne – fonacja 

głosek na długim wydechu:  

o samogłosek ustnych,  

o spółgłosek szczelinowych,  

o sylab z głoskami szczelinowymi. 

4. Ćwiczenia (w formie zabawy) usprawniające 

pracę narządów mowy:  

  
Forum 

  

Prezentacja 

nieoficjalna    

Zmiana 

prezentacji   

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5646&page=3
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5646&page=4
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5646&page=4
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5646&page=5
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5646&page=5


o języka,  

o warg,  

o policzków,  

o podniebienia miękkiego. 

                            II.   FAZA  WYKONAWCZA 

5. Powtarzanie logotomów ; 

ża-za, żo-zo, żu-zu, że-ze, ży-zy 

Za-ża-zia, zo-żo-zio, zu-żu-ziu, ze-że-zie, zy-

ży-zi 

Aza-aża, ozo-ożo, uzu-użu, eze-eże, yzy-yży 

6. Zabawa w literowy pociąg - ćwiczenie 

kinestezji artykulacyjnej wraz z ćwiczeniem 

słuchu fonematycznego → według schematu:  

1. słuchaj,  

2. powtórz,  

3. dobierz litery,  

4. wymów,  

5. pisz.  

Na stoliku leżą rozsypane kartoniki z literami: 

s, z, c, dz, sz, ż, rz, cz, dż. Uczeń słucha jak 

logopeda wypowiada wyrazy zawierające 

jednocześnie głoski z obu ćwiczonych 

szeregów ( np.: zboże, żelazny, żaluzja, 

wzgórze, zwierzę, brzoza, jeżozwierz, zajrzał 

itp.), następnie powtarza je i dobiera kartoniki 

z „ trudnymi” literami występującymi w 

danym wyrazie w odpowiedniej kolejności, 

potem jeszcze raz wymawia, patrząc na 

ułożony przez siebie model słowa, i zapisuje 

w zeszycie cały wyraz:  

Np. zbože→ zboże 

7. Zabawa w porządkowanie pokoju - 

automatyzacja wymowy głosek syczących i 

szumiących. Na stole leżą rozsypane obrazki 

przedstawiające przedmioty z pokoju 



dziecięcego. Uczeń najpierw nazywa 

wszystkie obrazki (w razie potrzeby sam stara 

się poprawić), a następnie porządkuje je i 

układa do dwóch różnych pudełek – jako 

przedmioty Zenka i Żanetki (imiona dzieci 

sugerują sposób segregacji).  

8. Ćwiczenie stymulujące rozwój mowy – uczeń 

układa po dwa zdania o Zenku i Żanetki z 

wykorzystaniem nazw przedmiotów na 

obrazkach, np.: Zenek ma jeżozwierza. 

Żanetka zajrzała do zupy. 

9. Próba przeczytania fragmentu tekstu wiersza 

A. Frączek pt. „Żuru gar” 

Żaba warzy żuru gar, 

A pod garem drżący żar. 

Żur wrze w garze, 

Gar na żarze, 

To się skończy na pożarze! 

Aż żółw zrzęda rzecze szczerze: 

-Niech się żaba żaru strzeże! 

10. Zadanie pracy domowej – narysowanie i 

podpisanie ilustracji do powyższego wiersza 

A. Frączek 

11. Pożegnanie się z uczniem. 
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