
Głoska /s/: 

- wyrazy w nagłosie: sad, ser, sanki, sandały, sałata, sąd, seler, sekunda, syrena, sok, 

sekunda, smutny, serek, sól, sen, sukienka, spodnie, spinka, skarpety, stary, sobota, sopel, 

syn, sewter,  statek, samolot, samochód, stragan, studnia, chody, stół, stołek, słonko, 

sypialnia, smok;  

- wyrazy w śródgłosie: osa, klasa, masa, miska, kasa, łysy, boso, wesele, pasek, pisak, 

taksówka, masło, kosa, piasek, rosa, jaskinia, krasnal, włosy, piesek, wiosło, usta, rysunek;  

- wyrazy w wygłosie: nos, globus, las, pas, lis, pies, los, bas, kłos, głos, gaz, głaz, adres, 

tygrys, ananas, arbuz, kos, kaktus, długopis;  

- w połączeniach dwuwyrazowych: spinka na włosach, gęsty las, sprytny lis, smutna Sylwia, 

niski Sławek, sok ananasowy, sportowy samochód, bose stopy, niebieskie spodnie; 

- w zdaniach: Sabina ma niebieską sukienkę. Justyna ma jasne włosy. Sroka ukradła starą 

spinkę. Stasiu jest wesoły. W moim domu są strome schody. Pod lasem jest sklep sportowy. 

- w wierszach: „Smok w sklepie” 

 Smok do sklepu był wysłany po dwie miski, ser, banany.  

W sklepie spotkał dwa jagnięta, o sprawunkach nie pamiętał. 

 Mama smoka posmutniała, tak sprawunki skwitowała:  

Nie ma sera, nie ma misy. Oto notes. W nim rób spisy.  

 

Głoska /z/: 

- w nagłosie wyrazów: zamek, zakład, załoga, zęby, zegar, zupa, Zenek, zero, zapałka, zebra, 

zoo, zakręt, zabawka, złoto, złom, zamówienie; 

- w śródgłosie wyrazów: koza, kazanie, pazury, puzon, lizak, wazon, wózek, karuzela, 

mazak, bazar, bizon, kuzyn, ogryzek, bluza, gwiazda;  

- w połączeniach dwuwyrazowych: zapada zmrok, złoty zegarek, zapalona zapałka, gwiazda 

na karuzeli, Zosia na zebraniu, zdrowe zęby, zabytkowy wazon; 

- w zdaniach: Zuza zamówiła nowe zabawki. W muzeum wisi dużo zabytkowych obrazów. 

Zaprosiłam kuzynkę na lody arbuzowe. Zenek zgubił złoty zegarek. 

- w wierszach: „Koza-zbieg” 

 Z domu z dykty, za zagrodą, zbiegła koza z długą brodą.  

Niedaleko koza zwiała, mapy bowiem zapomniała.  

Za chwil kilka, jechał wozem, kuzyn wójta. Poznał kozę! 

 Zrobił węzeł u jej brody, I zagonił do zagrody.  

 

Głoska „c”  

- w nagłosie wyrazów: cebula, cegła, cukier, cyfry, Cyganka, cerata, cukierek, cymbałki, 

cytryna, cena, cyrkiel, cela, cyrk, celnik, celnik, cep, cud; 

- w śródgłosie: klocek, taca, kucyk, praca, porcelana, klocek, ulica, liceum, plecak, plecy, 

tablica, kolce, piwnica, motocykl; 

- w wygłosie wyrazów: koc, pałac, palec, walec, widelec, pajac, latawiec, makowiec, piec, 

wieniec, więc;  

- w połączeniach dwuwyrazowych: palec Jacka, cukierki owocowe, cena na klockach, 

latawiec Cyryla, cenna taca; 

- w zdaniach: Kamila kupiła cały kilogram cukierków. Celina bawi się klockami i kucykiem. 

Boję się w nocy iść do piwnicy. Na kocu jest owocowy placek. Cytryna, to kwaśny owoc. 

- w wierszach: „Cuda w Kłodzku”  

Na ulicy, w centrum Kłodzka wielkich hecy, cudów nocka: 

Cyrk – w nim krawiec i wódz mocny Bawią tańcem całonocnym.  

Pod cokołem, na placyku, cupnął magik na kocyku. 

Ma cylinder: W nim, w papierku, ma na tacce moc cukierków.  

 

Głoska „dz”  

- w nagłosie wyrazów: dzwonek, dzbanek, dzwoni, dziwi się, dzieje się; 

- w śródgłosie wyrazów: koledzy, wiedza, nędza, pieniądze, chodzą, ogrodzenie, rodzynki, 

władza, marudzą; 



- w połączeniach dwuwyrazowych:  

- w zdaniach: Kuba dzwoni do mnie po pieniądze. Za ogrodzeniem chodzą koledzy. Kiedy 

zdobywam wiedzę, zajadam rodzynki. 

- w wierszach: „Dzwonnik i kot” 

 W twierdzy ogrodzonej miedzą kot i dzwonnik obiad jedzą: 

 dzwonnik rydze i wędzonkę, a kot mleko, chleba kromkę.  

Najedzony dzwonnik chrapie, kotek w twierdzy muchy łapie. 


