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1. Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy. Następnie podkreśl w nim głoski podane w ramkach.  

Jan Brzechwa 

Pchła Szachrajka 

Pchła Szachrajka 

Chcecie bajki? Oto bajka: 

Była sobie Pchła Szachrajka.  

Niesłychana rzecz po prostu,  

By ktoś tak małego wzrostu   „b”, „p” 

I nędznego pchlego rodu 

Mógł wyczyniać bez powodu 

Takie psoty i gałgaństwa,  

Jak pchła owa, proszę państwa.  

 

Miała bryczkę, dwa kucyki, 

Dojną krowę z Ameryki,  

Psa kudłacza, owcę, kurę 

Oraz koty szarobure,    „d”, „b” 

Dwa uczone karaluchy 

W kuchni pasły sobie brzuchy,  

Konik polny Pchle Szachrajce 

Co dzień grał na bałałajce.  

 

Pchle zachciało się brewerii,  

Poszła więc do menażerii.  

Właśnie słoń po drodze dreptał,  „d”, „p” 

Pchły o mało nie rozdeptał.  

Patrzy: cóż to za ździebełko!  

Co tu robisz, pani Pchełko?  

[...]



2. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami, korzystając z podanych wzorów.  

 

Agatka bombka dodatek podomka 

.....gatka  .....ombka .....odatek  .....odomka 

A.....atka b.....mbka d.....datek p.....domka 

Ag.....tka bo.....bka do.....atek po.....omka 

Aga.....ka bom.....ka dod.....tek pod.....mka 

Agat.....a bomb.....a doda.....ek podo.....ka 

Agatk..... bombk..... dodat.....k podom.....a 

    dodate..... podomk..... 

 

 

3. Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej. Podkreśl w nim rzeczowniki. Wybierz 

te z nich, których drugą literą jest „ą” lub „ę” i wpisz je do diagramów.  

 

Małgorzata Strzałkowska 

 

Łąka z bąkiem 
Bąk na pąk spadł z jękiem z sęka,  

Odtąd pąk się bąka lęka,  

A że bąk ma żal do pąka, 

Więc sęk odtąd nęka bąka.  

 

 

        

 ą     ę  

        

 

 

 

 



4. Podane wyrazy zapisz w odpowiednich miejscach.  

 

ćwiczenie, zięba, źródło, siostra, ciastko, ziarenko, źrebię, śmiały, ćma,  

sierpień, źrenica, ciężarówka, ślub, ćwierć, siadać, ziółko, ćwikła, cienki,  

środa, źrenica, śrubka, źdźbło, ciemno, siatkówka 

 

Wyrazy rozpoczynające  

się na „ci” 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

Wyrazy rozpoczynające  

się na „ć” 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

Wyrazy rozpoczynające  

się na „si” 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

Wyrazy rozpoczynające  

się na „ś” 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

Wyrazy rozpoczynające  

się na „zi” 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

Wyrazy rozpoczynające  

się na „ź” 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

 

5. Odszukaj wyrazy różniące się od siebie tylko jedną literą. Połącz je w pary.  Następnie 

otocz linią litery, które są różne w połączonych wyrazach.  

 

gra  brać  drzeć  podać 

wydra  wata  trzeć 

gąska  badać  prać  wąska 

wygra  wada  kra 

 


