
WYRAZY Z GŁOSKAMI S, Z, C, DZ

Wyrazy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek szeregu 

syczącego:

S:

Sygnał, sylaba, Sylwia, sekunda, samochód, samolot, sanki, 

sowa, sobota, suwak;

Misa, piesek, mięso, klasa, basen, osoba, piosenka, fusy, pląsy,

wąsy, klasówka;

Napis, długopis, pies, hałas, ananas, głos, bigos, autobus, 

kaktus, plus, minus, globus;

Schody, sklep, skakanka, słowo, słonko, słoik, spodnie, stopa, 

stół, stajnia, studnia;

Laska, maska, deska, miska, ognisko, masło, wiosna, miasto, 

usta, kapusta, most, list;

Z:

Zygmunt, zegar, zero, zespół, zęby, zamek, zabawa, zawody, 

zagadka, zasłona, zupa;

Pyzy, fryzura, lizak, prezent, język, waza, gazeta, koza, muzyka, 

ogryzek, węzełek;

Zdanie, zbójnik, zdrowie, zlew, złoto, znak, zmywak, zmiotka, 

znamię;

Wzór, wzrok, łza, gwiazda, gniazdo, gwizdek, rozmowa, 

bielizna, fantazja, egzamin;



C:

Cyrk, cynamon, cytryna, cebula, cegła, cena, cerata, centrum, 

cud, cukier, córka;

Tablica, piwnica, kaplica, rodzice, miednica, plecak, recepta, 

ręce, owoce, motocykl;

Chłopiec, palec, koniec, lipiec, widelec, hamulec, makowiec, 

krawiec, koc, pomoc;

Słońce, lekcja, wakacje, koncert, owca, policja, dziecko, klocki,

nocleg, ptactwo;

DZ:

Koledzy, kukurydza, ogrodzenie, rodzynki, pieniądze, 

wędzonka, pędzel, dzwonek;



WYRAZY Z GŁOSKAMI SZ, RZ(Ż), CZ, DŻ

Wyrazy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek szeregu 

szumiącego:

SZ

Szum, szopa, szafa, szachy, szabla, szalik, szyba, szynka, 

szyja, szelki, szypułka;

Uszy, paluszek, koszula, poszewka, kasza, maszyna, ptaszek, 

wujaszek, kieszeń;

Kapelusz, Mateusz, kosz, gulasz, Łukasz, mysz, tusz, klosz, 

plusz;

Szpada, szpital, szkoła, szpilka, szpadel, szkoda, szklanka, 

szkło, szkielet, szmatka;

Podeszwa, myszka, biszkopt, puszka, mieszkanie, kasztan, 

poduszka, większy, lepszy;

RZ (Ż)

Żółw, żółtko, żona, rzodkiewka, żołędzie, żaba, żagiel, żakiet, 

żyła, żyletka, rzeka;

Burza, kałuża, morze, porządek, kożuch, Książe, plaża, 

warzywa, jarzębina, węże;

Grzmot, brzuch, łyżwy, olbrzym, grzyby, brzeg, grzebień, 

wrzesień, grzbiet, grzywka;



CZ

Czubek, czajnik, czoło, czosnek, czytanka, czas, czajka, 

czapka, Czechy, czekolada;

Uczeń, wnuczek, oczy, boczek, smoczek, pączek, życzenie, 

znaczek, naczynie;

Klucz, smycz, płacz, spinacz, bogacz, puchacz, królewicz, 

miecz, mlecz, rzecz;

Czkawka, człowiek, kaczka, mleczko, laleczka, bułeczka, 

nożyczki, słonecznik;

SZCZ

Szczupak, szczupły, szczotka, szczygieł, szczypawka, szczaw, 

szczepienie, Szczecin;

Puszcza, paszcza, deszczówka, jeszcze, leszcze, mieszczuch, 

piszczałka;

Tłuszcz, bluszcz, płaszcz, gąszcz, deszcz, leszcz, kleszcz, 

pszczoła.
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