
Ćwiczenie utrwalające wymowę głoski „sz” i  „ż” w wyrazach 

 

Zagadki z  głoską „sz” w nagłosie 

 

 

Kraciasta plansza. 

Tam jak na dłoni, 

Jest król, królowa 

I para koni. 

 

Takie drzwi, jak do mieszkania, 

Lecz mieszkają w niej ubrania. 

 

Długi, wełniany, 

Na szyję zakładany. 

 

Żeby było ci wygodnie, 

Przypnij sobie nimi spodnie! 

 
W jakim budynku, 

Kto mi odpowie – 

Są uczennice 

I uczniowie? 

 

Worek mąki, paczkę książek – 

każdy bagaż szybko zwiążę. 

 

Nóżki mają ostre, cienkie, 

Główki malusieńkie. 

A potrzebne są krawcowej, 

Gdy szyje sukienkę. 

 

Smaczna to odmiana mięsa. 

W sklepie kroi ją maszynka. 

Zjadamy ją na śniadanie. 

Lubicie ją? To jest ............. 

   

 

Zagadki z głoską „sz” w śródgłosie 
 

Jakie obuwie 

Do tego służy, 

Żebyś mógł nie zmoczyć nóg 

W kałuży? 

 

 



Spadłem nagle z drzewa, 

Leżę na trawniku. 

W brązowej koszulce, 

W kolczastym płaszczyku. 

 

Nosi we mnie mały Jurek 

Portmonetkę, chustkę, sznurek... 

Gumkę, gwoździe, nici zwoje, 

Oraz inne skarby swoje. 

 

Jaka to dziewczynka 

Ma roboty wiele, 

A na wielkim balu 

Gubi pantofelek? 

 

Gdy idę do sadu, 

Pusty w ręku niosę. 

Gdy do domu wracam, 

Niosę w nim owoce. 

 

Morze na brzeg wyrzuciło, 

Lecz ślimaka w niej nie było. 

 

 

Zagadki z głoską „sz” w wygłosie 
 

Dźwiga miotłę, szczotkę, sznur – 

I kominy szur, szur, szur, 

Czyści na wszystkie strony. 

O, już sadzą pobrudzony! 

 

Choć nie szyję nic, jak wiecie, 

Pełno igieł mam na grzbiecie. 

 

Nie jest kotem, a bez strachu 

Po spadzistym chodzi dachu. 

Czarne ręce ma i twarz 

I ty go na pewno znasz. 

 

 

 

Biała bluza, spodnie białe, 

Ubielone ręce całe. 

Nawet czapka biała też. 

Kto to jest, czy już wiesz? 

 



Z wielką torbą chodzi co dzień, 

Przy pogodzie, niepogodzie. 

Czekaj go, gdy listu chcesz. 

Kto to jest, czy już wiesz? 

 

Cicho pełznie w trawie, 

Pręży się i zwija. 

Podobny do żmii, 

Ale to nie żmija. 

  

Zagadki z głoską „ż” w nagłosie 

 

Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję, 

więc pewnie nie często ją myje. 

Na sierści ma plamy wzorzyste 

wprost z drzew zrywa liście soczyste. 

 

Mały krasnoludku, 

Wyrosłeś w ogródku. 

Jesteś smakołyczek, 

Choć szczypiesz w języczek! 

 

Co to za panienka? 

Zielona sukienka, 

Bielutki żabocik, 

Wytrzeszczone oczy. 

Gdy się do niej zbliżysz, 

Wnet do wody wskoczy. 

 

Przedmiot potrzebny, 

chociaż nieduży – 

do prasowania 

bielizny służy. 

 

Choć posiada pancerz, 

Wcale nie wojuje. 

Choć ma cztery nogi, 

Wolno spaceruje. 

 

Zagadki z głoską „ż” w śródgłosie 

 

Nie rządzi – choć zawsze w koronie. 

Jesienią – w złotej, 

Zimą w białej, 

Wiosną i latem – w zielonej. 

 



Do mleka – kubeczek, 

Do herbaty – szklanka. 

Do kawy najlepsza 

Mała................... 

 

Chociaż mam zęby 

Niczego nie jadam. 

Tylko splątane 

włosy układam. 

 

Ma on nóżkę, nie ma buta, 

Ma kapelusz, nie ma głowy. 

Czasem gorzki i trujący, 

Czasem smaczny jest i zdrowy. 

 

Wiemy doskonale, 

Co to za korale. 

Lecą do nich wróble, szpaki, 

Na obiad nie byle jaki. 

 

Gdy w górę popatrzysz, 

Zobaczysz go w dali. 

Raz wygląda jak bułeczka, 

A raz jak rogalik! 

 

 

Połączone ze sobą 

Dwa stalowe noże. 

Bez nich żaden krawiec 

Obyć się nie może. 

 

W twardej skorupce mieszka. 

Gdy ją rozbijesz – 

znajdziesz .................... 

 

Jest królową kwiatów w ogrodzie, 

W czerwonej koronie chodzi. 

W czerwonej jest sukience, 

Gdy zrywasz, kłuje ręce. 

 

Owoc drzewa liściastego, 

przysmak rodu wiewiórczego. 

 


