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1. Sylaby 
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2.   Wyrazy: 

 
nagłos: 

czapka, czajnik, czarny, czapla, czas, czasownik, czołg, czoło, czosnek ,czopek , 

czepek, czerwony, czekolada, czereśnia, czubek, czupryna, czułki, czółenka, czysty, czytanka, czytelnia, 

człowiek, cztery, czwórka, czwartek, czmychnąć. 

środgłos: 

znaczek, haczyk, oczy, boczek, uczeń, klucze, pieczeń, pieczątka, liczydła, pączek, tęcza, kaczka, paczka, 

teczka, beczka , doniczka,  słonecznik,  poczta,  bicze,  miecze,  poręcze,  warkocze,  kołacze , ręcznik,  

liczydło,  tarcza,  bułeczki,  paczka , laleczka, apteczka,  nożyczki , kolczyk,  patyczki  kółeczka. 

wygłos: 
 

płacz , warkocz, miecz, klucz, mecz, skecz, królewicz, brodacz 
 
 

3. Zwroty dwuwyrazowe 
 
 

Czerwony czajnik 
Pieczony kurczak 

Smaczna czekolada 
Kaczka dziwaczka 

Czarna teczka 
Czekoladowy pączek 
Deszczowy czwartek 

Zaczarowany królewicz 
Czarodziejski miecz 

Pomarańczowa czapka 
Słoneczny czerwiec 

Cztery doniczki 
Czołg Czarka 

 
 
 
 
 



 
4. Zdania 

 
 

Chłopczyk dostał smaczną czekoladę.  

Mama upiekła na podwieczorek smaczne pączki. 

Dziewczynka pisze czytelnie. 

Uczeń czyta szybko czytankę. 

Czarek ma czarny czołg. 

W czwartek uczniowie pójdą do czytelni.  

Kupiłam pyszny kołacz i trzy pączki. 

Kaczka uczy pływać swoje kaczęta. 

Po deszczu na niebie widać tęczę. 

W doniczce rośnie słonecznik. 

 

Na haczyku wisi pomarańczowy ręcznik. 

Czarek ma czarną czuprynę. 

Na stole leżą cztery klucze. 

Pan Czesław ma czarną teczkę. 

Mam czerwoną czapkę i czerwony szalik. 

Na haczyku wisi czysty ręcznik 

Pani Czesława kupiła pieczywo i czereśnie. 

Królewicz ma miecz i tarczę. 

Dziewczynka czesze czarne warkocze. 

Dziadek poszedł na pocztę wysłać paczkę dla 

wnuczka. 

 
 

 
 

5. Wierszyki 
 

 
“Gawron” 

Czarny gawron czarny, 
czarne piórka ma, 
czarny ma ogonek, czarne 
skrzydła dwa. 
Czarny gawron czarny, 
czarne dzieci ma! 
Co im na śniadanie dzisiaj 
rano da?... 

R. Pisarski 
 
 
 

 
“Ogródek Mareczka” 
W ogródeczku Mareczka 
wyrosła rzodkieweczka. 
Czerwone są buraczki, no i 
cztery kabaczki. 
Podlewa nasz Mareczek 
rządek swych rzodkieweczek 
i czerwonych buraczków, 
i krzaczki kabaczków... 

K. Szpolik 

 
“Entliczek- pętliczek” 
Entliczek-pętliczek, 
czerwony stoliczek, 
a na tym stoliczku pleciony 
koszyczek, 
w koszyczku jabłuszko, w 
jabłuszku robaczek, 
a na tym robaczku zielony 
kubraczek... 

Jan Brzechwa 

 


