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Logopedia 

Witam wszystkich serdecznie! Dziś pora na ćwiczenia słuchowe… 

 

SŁUCHAJ UWAŻNIE: 

1) KTÓRE SŁOWO NIE ZACZYNA SIĘ NA OKREŚLONĄ SYLABĘ? 

2) KTÓRE SŁOWO KOŃCZY SIĘ NA GŁOSKĘ  
 

SZA – szachy, szafa, żaglówka, szarak (y) żaba, szata, szalik, szałas (a) szałas, 

żaglówka, szatynka, szafa  (s)    

SZY – szyna, szyja, żyto, szyba (o) szydełko, życie, szycie, Szymon (e)    

RA – rakieta, radość, latawiec, ranek ( c) rabarbar, ramię, jagoda, rasa (e) rama, 

lato, rana, Radek (o)   

RY – rynek, rysa, łyżeczka, ryba (k) rysunek, rysik, Rysiu, łyżeczka (u)    

KO – komin, kozaki, godzina, kora (i) kolacja, koszula, gołąbek, kopalnia (k) 

kominiarz, koniec, gorąco, kolejarz (c)    

KU – kura, kozaki, godzina, kora (i) kuzyn, kura, góral, kuchenka (a)    

GA – gazeta, kalafior, gapa, gajowy (y) gama, galaretka, garaż, kamizelka (sz) 

kanarek, gałęzie, galeria, galop (a)    

PA – pałac, basen, paliwo, parasol (n) pasek, patelnia, bałagan, papuga (n) pani, 

barak, pająk, Paweł (i)  

 MA – makaron, Natalia, mama, maliny (y) Mateusz, nalewa, maskotka, 

marynarz (sz) majonez, naszyjnik, materiał, malarz (s) maszyna, namiot, masa, 

Marylka (t)    

MO – morela, morze, nożyczki, modelka (i) mokasyny, motyl, noże, modelina 

(y) moja, nowa, morela, motyl (l)    

KA – kapusta, kamień, gazeta, kawa  (ń) kalarepa, kalafior, gapa, kapelusz (a) 

kamizelka, koniki, Karolina, kasa (i) kabel, kajak, kalosz, gajowy (y)    

DO – Dorotka, doniczka, topola, dolina (o) dozorca, towarzysz, dolina, dola (sz) 

   

LA – lato, latawiec, łazienka, lasy (y) lawina, latać, łakocie, latarka, (e) lawa, 

łata, lato, lasy (y)    

SA – samolot, sałata, zabawki, sakiewka (i) salon, samochód, Sabina, zakupy 

(y) samolub, sarenka, zagadka, sale  (e)    

Życzę dużo zdrówka i wspaniałej zabawy – POWODZENIA! 

Pozdrawiam serdecznie, Alicja Glebowicz-Gazurek 

 

W związku z tym, iż jest to ostatnie nasze spotkanie przed świętami, życzę 

Wam zdrowych, spokojnych i Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy- 

trzymajcie się dzielnie i zdrowo- odpocznijcie i nabierzcie sił do dalszej 

pracy. Pozdrawiam serdecznie, Alicja Glebowicz-Gazurek 

 


