
Ćwiczenia logopedyczne 

 

Dzień dobry! Miło mi powitać Państwa na kolejnych, wspólnych ćwiczeniach logopedycznych. 

Mam nadzieję, że poprzednie zabawy oraz karty pracy przysporzyły wiele radości i udało się w nich 

przemycić ważne zadania. W tym tygodniu przygotowałam dla Państwa dzieci zagadki 

logopedyczne w obrębie tzw. trzech szeregów – ciszącego (Ś, Ź, Ć, DŹ), syczącego (S, Z, C, DZ)  

i szumiącego (SZ, RZ/Ż, CZ, DŻ). Mam nadzieję, że dzieci ochoczo podejdą do takiego wariantu 

zajęć. Pozdrawiam i życzę powodzenia! 

 

Poniżej zagadki wg: „Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci 

dyslektycznych” K. Grabałowskiej, J. Jastrząb, J. Mickiewicz, M. Wojak. 

 

  

Ś   Ź   Ć   DŹ 

 

 

1. Odgadnąć to łatwa sprawa, 

jak się zwie suszona trawa? 

 

(siano) 

 

 

2. Pełza w ogrodzie i w lesie. 

Domek swój na grzbiecie niesie. 

 

(ślimak) 

 

  

3. W ziemi się rodzą, 

Z jednego – wiele, 

Najsmaczniejsze są jesienią  

Pieczone w popiele.  

 

(ziemniaki) 

 

 

4. Ma drewnianą obręcz 

I sto dziurek na dnie. 

Mama nim przesiewa mąkę. 

Co to jest? Kto zgadnie? 

 

(sito) 

 

 

5. W białej kapocie,  

W czerwonych butach, 

Chodzi i w błocie  

Śniadania szuka. 

 

(bocian) 

 

 



6. Deseczka – ławeczka 

I mocny sznurek. 

Gdy na niej siądziesz, 

Pofruniesz w górę. 

 

(huśtawka) 

 

 

7. Ma cztery kopyta i długie uszy, 

A jak się uprze, z miejsca nie ruszy.  

 

(osioł) 

 

 

8. Woda chłodna i czysta 

Spod kamienia bije. 

Spragniony wędrowiec 

Chętnie z niego pije. 

 

(źródło) 

 

 

9. Co to po gałęziach 

Kozły fika 

I chętnie zjada  

Tłuszcz z patyka? 

 

(sikorka) 

 

 

10. Wieczorem leci, 

Gdzie światła błysk złoty. 

Do motyla podobna, 

Bo to nocny motyl. 

 

(ćma) 

 

 

11. To jest zagadka  

Niezwykle prosta: 

Kim jest dla ciebie  

Twej mamy siostra?  

 

(ciocia) 

 

 

 12. Jaki towarzysz podróży 

To się skróci, to wydłuży? 

Czy idziesz wolno 

Czy przyspieszasz kroku, 

On wiernie biegnie 

U twego boku. 



 

(cień) 

 

 

13. Choć nie jest kowalem, 

Umie kuć wytrwale; 

Choć nie jest doktorem, 

Leczy drzewa chore. 

 

(dzięcioł) 

 

 

 

Poniżej zagadki wg „Zagadki logopedyczne. Szereg syczący i szumiący” A. Maćkowiaka.  

 

 

SZ   RZ/Ż   CZ   DŻ 

 

 

1. Kiedy jesteś gdzieś na plaży w Łebie lub w Sopocie, 

Możesz znaleźć ją na piasku, jest tam ich aż krocie.  

Jeśli chcesz, zabierz do domu – tam sobie posłuchasz,  

Morza szumu, gdy ją weźmiesz, przyłożysz do ucha. 

 

(muszla) 

 

 

2. Ostre ząbki, szara sierść, 

Daj jej sera, będzie jeść.  

W norce małej lubi być,  

Przed kotkiem musi się kryć.  

 

(mysz) 

 

 

3. Z rękawami albo bez. 

Załóż taką jaką chcesz.  

Ma kołnierzyk i mankiety,  

Nocną będzie dla kobiety.  

 

(koszula) 

 

 

4. Co dzień pewnie jej używasz, 

na niej śpisz i odpoczywasz.  

Poza tym wszystkie maluszki,  

lubią bajki do…  

 

(poduszka) 

 

 

 



5. Wśród kwiatów ona króluje, 

bardzo piękna, chociaż kłuje.  

Jej imię ma kobiet wiele.  

Jaki to kwiat, przyjaciele? 

 

(róża) 

 

 

6. Robi się ją z porcelany, 

kawę do niej nalewamy.  

Innych naczyń koleżanka,  

z uszkiem małym…  

 

(filiżanka) 

 

 

7. Używa się go na plaży, 

wtedy, gdy słoneczko praży.  

Leżąc na nim się opalasz,  

kiedy skończysz to go składasz.  

 

(leżak) 

 

 

8. Możesz znaleźć je gdzieś w lesie, a czasem na łące, 

lecz uważaj, jak je zbierasz – mogą być trujące.  

Z tych jadalnych można zrobić dania rozmaite,  

z borowików zrobisz zupę, sosy wyśmienite.  

 

(grzyby) 

 

 

9. Piękna to roślina, 

słońce przypomina.  

Ziarna jego jesz,  

co to jest, już wiesz? 

 

(słonecznik) 

 

 

10. Ptaki podczas lotu potrafią go stworzyć. 

Zamek od swojego domu możesz nim otworzyć.  

Jest malutki, ale ważny, uważaj na niego.  

Zgubić czasem się go zdarzy. Co to jest, kolego? 

 

(klucz) 

 

 

11. Zjawisko atmosferyczne, 

wielobarwne i prześliczne.  

Łuk kolorów bardzo wielu,  

Czy wiesz, co to, przyjacielu? 



(tęcza) 

 

 

12. Aby pożywienie mieć, 

Z niej pajączek robi sieć.  

Nitkę cienką przypomina,  

Przecież to jest…  

 

(pajęczyna) 

 

 

13. On się ściga na wyścigach, 

szybki konik mu się przyda.  

Ma na sobie śmieszną czapkę.  

Czy odgadłeś już zagadkę? 

 

(dżokej) 

 

 

14. Znajdziesz ją na placu zabaw albo na basenie, 

dzieci zjeżdżać z niej wciąż chcą – lubią to szalenie.  

Ostrożnym być jednak trzeb, aby nie spaść z niej.  

Teraz na mą rymowankę odpowiedzieć chciej.  

 

(zjeżdżalnia) 

 

 

15. Są to popularne spodnie, 

zawsze w nich wyglądasz modnie.  

Niebieskie lub granatowe.  

Co to jest? Kto mi odpowie? 

 

(dżinsy) 

 

 

16. Jedna z wielu pięknych baśni o nim opowiada, 

spełnia zawsze trzy życzenia – taka jest zasada.  

Wyszedł z lampy, którą kiedyś znalazł Aladyn niejaki,  

Jak słyszałeś kiedyś o nim, powiedz, kto to taki.  

 

(dżin) 

 

 

S   Z   C   DZ 

 

 

1. Kobiety ma ona głowę, a ryby resztę ciała. 

Żeglarzy swym pięknym śpiewem kiedyś zwabiała.  

Może być także strażacka – dźwiękiem alarmuje.  

Samochód też taki jest. Kto wie, niech zgaduje! 

 

(syrena) 



 

2. Rude futro on posiada, 

chytry jest – to jego wada. 

W wielu bajkach występuje,  

w leśnej norce zamieszkuje.  

Przebiegły i sprytny to zwierz,  

odpowiedz, jeśli już wiesz.  

 

(lis) 

 

 

3. To maszyna do latania. 

Śmigło silnik uruchamia,  

skrzydła niosą go po niebie.  

Co to jest? Ja pytam Ciebie.  

 

(samolot) 

 

 

4. Z drewna może być, zwodzony. 

Łączy rzeki obie strony.  

Znacznie transport on ułatwia.  

O czym mówi ta zagadka? 

 

(most) 

 

 

5. Robi wiele on hałasu, chociaż nie jest duży. 

Teraz zdradzę jeszcze wam, do czego on służy.  

Gwizdać głośno tak pozwala na meczu sędziemu,  

także czajnik czasem gwiżdże właśnie dzięki niemu.  

 

(gwizdek) 

 

 

6. Może być informacyjny, może zakazywać, 

pokazuje on kierowcy, gdzie się zatrzymywać.  

Czasem jest okrągły, czasem kwadratowy,  

kształt trójkąta także ma, zwany jest drogowym.  

 

(znak) 

 

 

 

7. Jest to taki mały pojazd dla dzieci stworzony, 

w cztery małe kółka jest wyposażony.  

Każdy niemowlaczek wożony był w nim,  

dziewczynki przewożą lalki, a Ty zgadnij w czym.  

 

(wózek) 

 

 



8. Spotkasz ją na Czarnym Lądzie. Podobna do konia, 

koleżanką jest żyrafy, lwa i słonia.  

Cała w biało-czarne pasy, trawę głównie jada.  

Jeśli zgadłeś, co to jest szybko odpowiadaj! 

 

(zebra) 

 

 

9. Pies pasterski jej pilnuje, 

z niej się wełnę uzyskuje.  

Groźny wilk ją złapać chce.  

O czym mówię, czy ktoś wie? 

 

(owca) 

 

 

10. Może wąska być, szeroka, 

Domy, drzewa po jej bokach.  

Samochody po niej mkną,  

w adresie zamieszczasz ją.  

 

(ulica) 

 

 

11. Obok łyżki, noża leży. 

Na obiedzie lub wieczerzy.  

Wśród kuchennej on zastawy,  

nań nadziewa się potrawy.  

 

(widelec) 

 

 

12. Każdy uczeń go posiada, 

zeszyt do niego wkłada.  

Także w górach albo w lesie,  

na swych plecach chętnie niesie.  

 

(plecak) 

 

 

13. Posiada go każdy rower, jest na kierownicy. 

Rowerzysta go używa, jeżdżąc po ulicy.  

Kiedy skończy się już lekcja, wtedy się odzywa: 

„Dryn-dryn” głośne słychać w klasie. Jak się on nazywa? 

 

(dzwonek) 

 

 

14. W banku jest ich bardzo dużo, 

do płacenia one służą.  

Papierowe lub monety,  

szczęścia nie dają, niestety.  



(pieniądze) 

 

 

15. Tym odgradza się posiadłość – domek to być może - 

bezpieczeństwo on zapewni i wiele pomoże.  

Czasem to jest jakiś płot, może to być siatka.  

Powiedz teraz, o czym mówi ta krótka zagadka.  

 

(ogrodzenie) 

 

 

16. Kapelusze mają rude, 

długie są i chude.  

Nigdy na nie nie wybrzydzę,  

pyszne grzybki to są…  

 

(rydze) 

 

 

Pamiętajmy o tym, żeby stopniować dzieciom trudność! Na początku mogą mieć zadane tylko 3 

zagadki, z czasem 5, później 10, aż dojdziemy do wszystkich :) 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: mgr Karolina Lemańska - logopeda 


