
Scenariusz zajęć logopedycznych 

 

Temat zajęć: Ćwiczenie artykulacji głoski „cz” 

Cele: 

 rozwijanie prawidłowej artykulacji głoski „cz” 

Wiek: 5-6 lat 

Czas trwania zajęć: 40-45 minut 

Metody pracy: 

 rozmowa kierowana 

 praca z tekstem 

 metoda aktywizująca - skojarz słowo 

 metoda aktywizująca - układanie zdań 

Środki terapeutyczne: 

 tekst bajki O czyściochu Czarku i jego sąsiedzie czyżyku 

 ilustracje/zdjęcia przedmiotów lub wykonywanych czynności, których nazwy  

rozpoczynają się głoską „cz” (będące rozwiązaniem przykładów z ćwiczenia nr 5) 

 kartka przedstawiająca tabelę z rozrysowanymi trzema kolumnami zatytułowanymi 

zgodnie z kategoriami (rzeczy, czynności, określenia), do których należą odgadywane 

wyrazy 

Przebieg zajęć: 

1. Rozmowa kierowana - prowadzący wita się z uczestnikiem zajęć, po czym zadaje 
pytanie: 

 
 Jak nazwiemy osobę, która bardzo dba o czystość i porządek? (czyścioch,  

czyścioszek) 
 
Uczestnik zajęć, odpowiadając na pytanie, wyraźnie artykułuje głoskę „cz”. Prowadzący 
prosi, by wysłuchać teraz krótkiej bajki O czyściochu Czarku i jego sąsiedzie czyżyku. 
 
2.     Odczytanie tekstu bajki O czyściochu Czarku i jego sąsiedzie czyżyku. 
 
        Rozmowa kierowana - prowadzący zadaje pytania: 
 
 Jak Czarek dbał o czystość w domu i ogrodzie? (np. czyścił sztućce, polerował  

czajnik, czesał się) 
 Jaką cenną nagrodę przechowywał Czarek na półce? (puchar czempionów) 
 Kto został nowym sąsiadem Czarka? (czyżyk) 
 Dlaczego dla Czarka czyżyk był uciążliwym sąsiadem? 
 Czy Czarek i czyżyk zostali w końcu dobrymi sąsiadami? Jak do tego doszło? 
 Czy pamiętasz jaki odgłos wydaje sroka? (czak-czak-czak) 



4. Ponowne odczytanie tekstu bajki- prowadzący prosi, by jeszcze raz posłuchać bajki 

O czyściochu Czarku i jego sąsiedzie czyżyku. Za każdym razem, gdy padnie słowo 

rozpoczynające się głoską „cz”, uczestnik zajęć powtarza wyraz, głośno i wyraźnie 

artykułując „cz”. Prowadzący odczytuje tekst bajki odpowiednio wolno, zatrzymując 

się przy wyrazach wymagających reakcji słuchacza. 

5. Skojarz słowo - prowadzący wysyła wcześniej mailem zdjęcia/ilustracje różnych 
przedmiotów oraz osób wykonujących czynności (obrazujące wyrazy będące  
rozwiązaniem skojarzeń), żeby można było je rozciąć i ułożyć przed sobą podczas 
zajęć.  
Wysyła też do wydrukowania kartkę przedstawiającą tabelę z rozrysowanymi  
kategoriami, do których należą odgadywane wyrazy. Prowadzący podaje najpierw 
kategorię (rzeczy, czynności, określenia), do której należy odgadywane przez  
dziecko słowo. Prowadzący podaje dziecku po dwa wyrazy, a uczestnik zajęć  
wypowiada słowo zawierające głoskę „cz” i będące jednocześnie skojarzeniem  
z podanymi wyrazami (np. pompon - zima: czapka). Jeśli dziecko nie wie o jakie 
słowo chodzi, może skorzystać z podpowiedzi, czyli trzeciego wyrazu lub  
określenia naprowadzającego (podanego w nawiasie). Kiedy już uczestnik zajęć 
ustali właściwy wyraz (wypowie go, wyraźnie artykułując głoskę „cz”), odszukuje  
odpowiadającą mu ilustrację/zdjęcie i wkleja do odpowiedniej kolumny, zgodnie  
z kryterium kategorii. Za każdy odgadnięty wyraz dziecko dostaje dwa żetony -  
w przypadku kiedy nie skorzysta z podpowiedzi (czyli z trzeciego wyrazu lub  
określenia naprowadzającego podanego w nawiasie) - albo jeden, w sytuacji  
skorzystania z podpowiedzi. Jeśli nie będzie to dla dziecka zbyt frustrujące, można 
wprowadzić zasadę, że za poprawne wyartykułowanie głoski „cz” otrzymuje ono  
dodatkowy żeton. Warto za uzbierane żetony zaplanować drobną i dostosowaną 
do zainteresowań dziecka nagrodę. 

 
Kategoria - rzecz: 
Pompon - zima (na głowę) - czapka 
Słodycze - tabliczka (z orzechami lub mleczna) - czekolada 
Basen - głowa (gumowy) - czepek 
 
Kategoria - czynności: 
Włosy - szczotka (zajęcie fryzjera) - czesać/czesanie 
Kolejka  – stać (na swoją kolej) - czekać/czekanie 
Studnia - woda (wydobywać wodę ze studni) - czerpać 
 
Kategoria - określenia: 
Kolor - pomidor - (kolor wiśni lub ketchupu) - czerwony  
Kolor - węgiel - (kolor nocnego nieba) - czarny  
 

Układanie zdań z odgadniętymi wyrazami - zadaniem dziecka jest ułożyć dwa zdania 
w taki sposób, aby wykorzystać jak najwięcej słów z poprzedniego zadania np. Czarek 
ubrał czerwoną czapkę z czarnym pomponem. Dziecko za każdym razem wyraźnie  
artykułuje głoskę „cz”. Jeśli zadanie sprawia dziecku dużą trudność, można ograniczyć 
się do ułożenia jednego zdania.  
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