
„W LIPCU” wspomaganie prawidłowej 
artykulacji głoski [c] 

 

 Jeżeli potrafisz już wymawiad prawidłowo głoskę *s+ i *t+ to z artykulacją *c+ nie będziesz 

mied kłopotu. Mówimy ją, szybko łącząc *T+ S+:    Pamiętaj koniecznie, żeby nie 

wsuwad czubka języka pomiędzy przednie zęby! Ząbki trzymamy złączone w uśmiechu 

i język chowa się za nimi. 

CA → T+ SA 

CO → T+ SO 

CU → T+ SU 

CE → T+ SE 

CY → T + SY 

CĘ → T+ SĘ 

CĄ → T + SĄ 

 Powtarzaj wiersz za rodzicem. Mów wolno patrząc cały czas w lustrzo na swoją 

twarz. Kontroluj język, uśmiechaj się. Chyba nie będzie to trudne? Mówisz 

przecież o wakacjach, które tak wszyscy lubimy i na, które czekamy. 



“Lipiec”    

Lipiec zaczyna wakacje. 

W lipcu kwitną akacje. 

W lipcu (na pewno mam rację), 

lekkie się jada kolacje. 

Lipiec to miesiąc gorący, 

lipiec to miesiąc pachnący. 

W lipcu mam czasu moc, 

na trawce rozkładam więc koc. 

Na łące koncert lipcowy 

Nie słyszą go krety i  sowy. 

I każdy dzień w lipcu taki. 

Cieszą się wszystkie zwierzaki. 

https://loogomowa.pl/wierszyki-do-utrwalania-wymowy-glosek-syczacych-s-z-c-dz/ 

 Odpowiedz na pytania: 

1. Co rozpoczyna miesiąc lipiec? 

2. Jakie rośliny kwitną w lipcu? 

3. Jakie kolacje jadamy w lipcu? 

4. Co najbardziej lubisz jeśd na kolację? 

5. Dlaczego wieczorem nie powinniśmy jeśd za dużo? 

6. Jakim miesiącem jest lipiec (według Ciebie i według wiersza)? 

7. Dlaczego w lipcu mamy więcej czasu? 

8. Dlaczego w lipcu możemy leżed na trawie? 

https://loogomowa.pl/wierszyki-do-utrwalania-wymowy-glosek-syczacych-s-z-c-dz/


9. Kto daje w lipcu koncert na łące? 

10. Dlaczego krety i sowy nie słyszą tego koncertu? 

11. Dlaczego zwierzaki cieszą się w lipcu? 

12. Kto jeszcze cieszy się w lipcu i dlaczego? 

13. W jakim drugim miesiącu trwają wakacje? 

14. Co lubisz robid w wakacje? 

15. Dlaczego to lubisz robid?  

 

 W każdym szeregu obrazków w jednym nie słychad głoski *C+. Nazwij obrazki posłuchaj 

jak je wypowiadasz i skreśl obrazek, który nie pasuje.  

 

 

                                                 
 

 

                                     
 

 

                    
 

                           
 

 



                     
 
 

 

ROZWIĄZANIE: 

CUKIERKI   SOWA   CEGŁA    LIPIEC 

KOC   SERCE   CZAPKA   CYSTERNA 

WALEC   WAKACJE   PROCA   KACZKA 

SER   PRECEL    PAŁAC    WYRZUCA 

CUKIER   ZAJĄC   MYSZ   KUCYK 

 

 

 

 

 Powtórz kolejno wyrazy, w których było słychad *c+ i określ czy głoska *c+ znajduje się na 

początku, w środku, czy na koocu? Wskaż palcem miejsce w tabelce. 

 

 
C………………………. 

 

 
……………C………….. 

 
…………………………..C 



 Pokoloruj drugą linijkę balonów zgodnie z kolejnością pokazaną w pierwszej linijce, 

następnie spróbuj rysowad na sieci kwadratowej balony według wzoru. (źródło Priterest)

 



 

 Obejrzyj filmik, a następnie odpowiedz na pytania: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A 

1. Ile mamy pór roku? 

2. Jak nazywają się pory roku? 

3. O jakiej porze roku przypada miesiąc lipiec? 

4. Jak się wtedy ubieramy? 

5. Co możemy wtedy robid? 

6. Jaką porę roku lubisz najbardziej? Dlaczego? 

 

 Które z poniższych obrazków pasują do lata? Zaznacz je. 

 

                                                 
 

                                            

                                          

                                       
 

 

Życzę miłej zabawy! 

Aleksandra Sobolewska-Kędzior 

https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A

