
„Ż” 
 

1. 
Aby prawidłowo wymawiać głoskę „ż” należy: 

- unieść język za górne zęby (na wałek dziąsłowy),  
- zęby zewrzeć (zbliżyć, ale nie zaciskać)  
- wargi lekko wysunąć do przodu (ułożyć w ryjek).  
- przykładamy ręce do szyi podczas wybrzmiewania, by wyczuć wibracje dźwięcznej głoski 
„ż”. 
 
Naśladujemy warkot samolotu: żżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż 
 

2. Sylaby: 
ża, że,żo,żu,ży   aża, aże, ażo, ażu, aży,  eża, eże, eżo. eżu, eży 
oża, oże, ożo, ożu, oży uża, uże, użo, użu, uży  yżą, yże, yżo, yżu, yży 
 

3.Wyrazy: 
nagłos:  
żaba, żak, żakiet, rzadki, rzemień, rzeka, żelatyna, rzepa, żeton, rzodkiewka, Rzym, 
Rzymianin, żona, żyletka, żyto, żywo, żyła, żyrafa, żyto, żonkil, żółty, żółw, żubr, żuraw, 
żegna ,rzut, żałosny, żarcie, żarty, rzeczowy, rzeczywisty, rzemieślnik, rzęsy, żelazny, żeni, 
rzuca, żurawina, życiorys, żyrafa, żyrant, żywiec, żywica, żebro, żeruje, żegluga. 
śródgłos:  
plaża, warzywa, leżak, orzechy, morze, marzenie, grzyby, róża, wrażliwość, węgorze, 
wydarzenie, wrzątek, wieża, wróżby, porządek, grzmot, grzebień, podróże, burza, jarzębina, 
brzeg, orzeł, korzenie, beżowe, Andrzej, Grzegorz, Marzena, Jerzy, Grażyna, duży, piżama, 
abażur, korzenie, kurze, różowy. 
 

4. Zwroty dwuwyrazowe: 
 
obrażona Grażyna  
różowa róża 
duża plaża 
świeże grzyby  
rzepa i rzodkiewka 
żółty żonkil 
olbrzymia żyrafa 
potężny żubr 
dojrzałe żyto 
plażowy leżak 

żwawy żuraw 
odważny żeglarz 
żywe węgorze 
niedojrzałe żyto 
wymarzony żakiet              
rzadkie wydarzenie 
duża wieża   
beżowy grzebień  
potężny grzmot 
   

marzenie Andrzeja 
odważny żołnierz 
różne podróże 
dojrzała jarzębina 
brzeg morza 
pożyteczne warzywa 
drapieżny orzeł 
nieważna wróżba 
korzenie żyta 



     5. Zdania: 
   1. W zoo widziałem olbrzymią żyrafę i potężnego żubra.. 
   2. Żyrafy i nosorożce żyją w Afryce. 
   3. Grażyna kupiła żółte żonkile. 
   4. W rzece żyją żaby. 
   5. Po morzu płynie duża żaglówka. 
   6. Nad górami frunie drapieżny orzeł. 
   7. Odważny żeglarz płynie wymarzoną żaglówką. 
   8. Marzena czesze włosy beżowym grzebieniem. 
   9. Żubr żuł żuchwą żurawinę. 
   10. Na plaży stoją żółte leżaki. 
   11. Andrzej zbudował dużą wieżę z klocków. 
 
 
 

6. Wierszyki 
 
 

 
“Żubr” 

Pozwólcie przedstawić sobie, 
pan żubr we własnej osobie. 
No, pokaż się, żubrze. 
Zróbże minę uprzejmą, żubrze. 

J. Brzechwa 
 

 
“Nad kałużą” 

Duża żaba nad kałużą napotkała żuka. 
Żuk na nóżki włożył buty, obcasami stukał. 
Nad kałużą podskakiwał, żółte buty pokazywał, 
aż je usmarował błotem. 
Oj, co było potem!... 

(Autor nieustalony) 
 

 
Jerzy” 

Pod pierzyną Jerzy leży. 
Że jest chory nikt nie wierzy. 

Żali się na bóle głowy, 
że żołądek też niezdrowy. 

Jeszcze rano był jak rzepka 
( co jest od zdrowia krzepka). 

Potem Jurka brudna rączka 
niosła w buzię gruszkę, pączka. 

Mama chłopca już żałuje, 
lecz pan doktor igłą kłuje. 

- Mój Jerzyku nigdy więcej 
nie jedz, gdy masz brudne ręce. 

                                                              K. Szoplik 
 
 


