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1. Głoskę z wymawiamy podobnie jak głoskę s, ale jej wymowa jest dźwięczna, tzn. 
wprawiamy w ruch struny głosowe.  
 
 

2. Sylaby: 
 

za, zo, ze, zu, zy; 
aza, azo, aze, azu, azy 
oza, ozo, oze, ozu, ozy 
eza, ezo, eze, ezu, ezy 
uza, uzo, uze, uzu, uzy 
yza, yzo, yze, yzu, yzy 

 
2. Wyrazy: 

nagłos: 
zabawa, zabawka, zagadka, zapałka, zapach, zadanie, zakręt, zakupy, zamek, zapach, zapałki, 
zatoka, ząb, zoo, zez, zegar, zebra, zero, zegarmistrz, zespół, zupa, zuch, złoto, znak, zlew, 
złotówka.  
 
śródgłos: 
waza, wazon, błazen, gazeta, koza, bluza, wózek, język, bizon, lizak, wizytówka, mazak, 
brązowy, ogryzek, prezent, muzeum, wynalazek, benzyna, język, karuzela, kuzyn, muzyka, 
obrazy, pyzy, arbuzy, wozy, wzór, gniazdo, gwiazda, gwizdek, wzrok. 
 
 

3. Wyrażenia: 
 
złoty zegarek 
brązowa bluza 
zabawkowy wózek 
zapach arbuza 
pyzaty zuch 
zakręcony gwizdek 
muzealne okazy 

wazon z niezapominajkami 
zebra z zoo 
zjedzona zupa 
znany muzyk 
znajomy zegarmistrz 
zdolny kuzyn 
zgrabna Zosia 

 
 

4. Zdania: 
 

1. Zegarmistrz naprawił złoty zegarek. 
2. Zenek założył brązową bluzę. 
3. Mama podała wazę z zupą. 
4. Zosia buduje zamki na piasku. 
5. Kuzyn kupił gazetę za złotówkę. 
6. Zuchy zobaczyły zebry i bizony w zoo. 
7. W muzeum znajdują się zabytkowe obrazy. 
8. Znany zespół gra jazzową muzykę. 
9. W wazonie stoją piękne niezapominajki. 
10. Zbyszek dostał w prezencie mazaki i zeszyty. 



5. Wierszyki 
 
 
 
 

“Zagubione [z]” 
 

Gdzieś się “z” zawieruszyło, 
zabłąkało, zagubiło. 
Może je koza zajada 
myśląc, że to sałata. 

Może je zebra ukradła, 
szukając “z” z abecadła. 

Może jest w zabawkach Zosi, 
poszukajmy - Zosia prosi. 

 
 

K. Szpolik 

 
„Zapominalski” 

 
Mój kolega Zbyś Kowalski 
strasznie jest zapominalski. 

Zapomniał, gdzie schował złotówkę 
i gdzie zegary mają wskazówkę. 

 
Nie pamięta, gdzie kupował lizaki 

i gdzie położył nowe mazaki. 
Zapomniał, jak smakują pyzy 
i o tym, że ma pójść do Izy. 

 
Nie wie, gdzie rosną niezapominajki. 
Nie pamięta, kto mu opowiadał bajki. 

Zapomniał, kto zadawał zagadki 
i jak się robi do książek zakładki. 

 
Nie wie, po co ptaki wiją sobie gniazda 

i dlaczego na niebie świeci złota gwiazda, 
po co na zakrętach pojazdy zwalniają 

i dlaczego kozy listki zajadają... 
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