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 Z ŻABĄ CZACZĄ



UŚMIECHAJ SIĘ
 I PRZESYŁAJ BUZIAKI

 NA ZMIANĘ

DMUCHAJ PRZEZ
SŁOMKĘ

POWTARZAJ 
SAMOGŁOSKI
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BUZIA OTWARTA 
JĘZYK MYJE 

PODNIEBIENIE



MLASKAJ/ĆLAMKAJ/
KLĄSKAJ

JĘZYK UDERZA O 
WAŁEK DZIĄSŁOWY

JĘZYK MACHA GÓRA 
DÓŁ- BUZIA 
OTWARTA

UDERZAJ O WAŁEK 
DZIĄSŁOWY I MÓW 
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taczka

tacka



piece

piecze



Maja potrzebuje do cegieł                .

Ale do ciastek weźmie małą            .

Ale ciężka jest ta                 .  

O wiele lżejsza jest             . 



Alek rozpalił                 .

Zjem ciastka, mama je                     .

Gorące są nasze                .  

Co robi Ola? Ciasto                         . 





Żabka w wodzie robi szum

Słychać tylko plum plum plum 

Głośno śmieje się kum kum 

Szybko skacze bum bum bum
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Kamyk pomaga Ci wysoko skoczyć! Skaczesz trzy 
pola do przodu.

O nie! Bociek! Uciekamy! Jeśli staniesz na polu z 
dziobek bociana uciekasza na pole poniżej.

Mniam mniam! Pyszne świeże muszki. Czekasz jedną 
kolejnę podczas zajadania się muszkami.

Podczas gry pilnujemy pozycji języka i oddychania nosem. Aby móc 
przesunąć się na planszy musimy wykonywać ćwiczenia i powtarzać 

dźwięki/ wyrazy podane przez logopedę. Są też pola specjalne! Bawcie się
dobrze!



cz



CZA CZO CZU CZE

Czarownica rzuca czar

Magię czuje cały gar

Cza cza cza cza cza

Niech poleci czapla ta

Czo czo czo czo czo

Niech odleci całe zło

Czu czu czu czu czu

Niech urośnie ogon mu

Cze cze cze cze cze

Niech się słońce uniesie!
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Wylądował ufoludek,

Ma na czole niezły czubek

Dużo pytań do mnie ma

Kto odpowiedź na nie zna?

Czy czy czy czy czy woda pływa?

Czy czy czy czy czy wiatr się zrywa?

Czy czy czy czy czy ziemia jest sucha?

Czy czy czy czy czy ogień wybucha?

Czy czy czy czy czy ludzie czytają?

Czy czy czy czy czy muzyki słuchają?

Czy czy czy czy czy słońce tu świeci?

Czy czy czy czy czy bawią się dzieci?
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ACZ OCZ UCZ YCZ

Stary dziadek się oburzył

A jąkała z niego duży

Mówi do nas dużo słów

Czy rozumiesz co chce znów:

Acz acz acz acz acz uwielniam piłki,

Ocz ocz ocz ocz oczy mam jak szpilki,

Ucz ucz ucz ucz uczę się jak grać,

Ycz ycz ycz ycz YYY CZY mogę też tu stać?
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ACZA OCZO UCZU 

W małym domku mieszka trzech braci,

Wszyscy piękni, lecz nie kumaci.

Kiedy mama ich woła na kolacje

Nie rozumieją, że czas zakończyć wariacje.

Acza! Acza! Acza! Acza! Acza! Do domu!

Oczo! Oczo! Oczo! Oczo! Oczo! Nie mów nikomu

Uczu! Uczu! Uczu! Uczu! Uczu! Na ciebie też czas!

Nie słyszą te moje chłopaki nic, a ja krzyczę w las!
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Czapla czuje tańca moc,
Czaczę lubi nawet w noc.
Kręci pupą cza cza cza,
I czadowy występ da. 

Czy jak czekoladę zjem,
To czadowo poczuję się?
Czy jak czajnik mi zawyje,
Czarny kubek sam się zmyje?

Dywany cały jest czerwony,
Czysty, bo często złożony!

Czujna mama czeka aż,
Chłopcy wyjdą, bo już czas!

 
Moja czapka jest czerwona

W czarne kropki jak biedronka
Kiedy czuję ją na czole

Często kładę ja na stole.
 



Czajka czai się w błocie,
Czujnie czeka na kąpiel w złocie.
Czy czyste nogi często ma?
Czapla się śmieje, cha cha cha. 

Kaczki w deszczu popływały,
W rzeczce często też czmychały
Czy pan kaczor czai się?
Czeka aż wyczyszczą się!

Czarek czkawkę często ma
Czuje wtedy, że jest zła!

Babcia czeka już z barszczykiem
Ogóreczkiem i z czajniczkiem.

 
Czołg ma cztery wielkie koła

Czarne czujki i chylę czoła,
Bo on często czołga się

Nie chce czekać, to już wiem!
 



Czapla czuje tańca moc,
Czaczę lubi nawet w noc.
Kręci pupą cza cza cza,
I czadowy występ da. 

 
Czy jak czekoladę zjem,

To czadowo poczuję się?
Czy jak czajnik mi zawyje,

Czarny kubek sam się zmyje?
 

Czajka czai się w błocie,
Czujnie czeka na kąpiel w złocie.

Czy czyste nogi często ma?
Czapla się śmieje, cha cha cha. 

 
Kaczki w deszczu popływały,

W rzeczce często też czmychały
Czy pan kaczor czai się?
Czeka aż wyczyszczą się!

 
 


