
Ćwiczenie nr 1 

SAMOTNE KOŃCÓWKI 

Napisz po 9 przykładów słów, które kończą się na podane 

litery (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki). 

.........................JA .........................JA .........................JA 

.........................JA .........................JA .........................JA 

.........................JA .........................JA .........................JA 

..........................EC  ........................EC .........................EC 

..........................EC   .......................EC ........................EC 

..........................EC   .......................EC ........................EC 

..........................MA .......................MA .......................MA 

........................ MA ........................MA .......................MA 

........................ MA ........................MA ........................MA 

 

 

 



Ćwiczenie nr 2 

ROZSYPANKA LICZBOWA 

Poniżej znajdują się liczby od 1 do 40. Znajdź i policz kolejne 

od 1 wzwyż oraz poszukaj brakujących liczb. Staraj 

się nie zakreślać odnalezionych liczb tylko zapamiętywać. 

Brakujące wypisz na dole strony. 

 

 



Ćwiczenie nr 3 

ZMIEŃ LITERĘ 

Zmień jedną literę w każdym z podanych wyrazów w taki 

sposób, aby powstało nowe słowo, np. w słowie KORA, zamieniając 

R na S, otrzymujemy słowo KOSA. 

 

 

 

 



Ćwiczenie nr 4 

STRZAŁKI 

Policz ile jest strzałek w górę, w dół, na prawo i na lewo. 

 

 

 

W górę: 

W dół: 

Na prawo: 

Na lewo: 



Ćwiczenie nr 5 

„KARKOŁOMNA WYMOWA” 

 

Przeczytaj na głos kilka razy poniższe zdania. Staraj się wymawiać 

wszystkie słowa szybko i bezbłędnie. Słowa użyte 

w tych zdaniach mogą wydawać Ci się niezrozumiałe czy 

pozbawione sensu. Jednakże ze względu na pewną trudność 

w ich wypowiedzeniu są dobrym ćwiczeniem na płynność 

językową. 
 

Suchą szosą Sasza szedł w czasie suszy 

i był piramidalnie usatysfakcjonowany, 

że się wyindywidualizował z rozentuzjazmowanego tłumu. 

 

 

Trzódka piegży drży na wietrze, 

chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy, 

wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze 

drepcząc w kółko pośród gąszczy. 

(tekst znaleziony w internecie) 



                                             Ćwiczenie nr 6 

SZEREGI CYFR 

 

Poniżej znajdują się szeregi cyfr i różnych znaków. Proszę 

zakreślić jak największą liczbę 2 lub 3 cyfr leżących obok 

siebie, które po dodaniu dają sumę równą liczbie 11. Można 

zakreślać jedną cyfrę dwa razy. 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie nr 7 

NOWE SŁOWA 

Utwórz nowe słowa (przynajmniej 3) z liter podanych poniżej 

słów. Litery mogą powtarzać się więcej razy niż w słowie 

pierwotnym. 

 

 

 

 

 



 
Ćwiczenie nr 8 

ZAPAMIĘTAJ 

Przyglądaj się przez 1,5 minuty liczbom wypisanym poniżej. 

Potem na czystej kartce wypisz te, które pamiętasz.  

 

i 

 
i http://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2018/08/glowka-pracuje_do-internetu.pdf 

http://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2018/08/glowka-pracuje_do-internetu.pdf

