
 

KRZYŻÓWKA LOGOPEDYCZNA Z ,,Ż” 

Rozwiąż krzyżówkę samodzielnie (lub z rodzicem) na klawiaturze 

komputera. Możesz wypełnić  długopisem po wydrukowaniu.          

Wpisz hasło. 

1. Równie szybki jak ślimak. 

2. Patrzy na inne zwierzęta z góry. 

3. Należy ją wymienić,  gdy się przepali. 

4. Kumka w stawie. 

5. Mówione złotej rybce. 

6. Ogrodzenie z krzewów. 

7. Służy do prasowania ubrań. 

8. Gasi go strażak. 

 

  1.            

    2.          

   3.           

    4.          

  5.            

    6.          

 7.             

   8.           
 

 

HASŁO:  …………………………………………… 



       

KRZYŻÓWKA LOGOPEDYCZNA Z ,,SZ” 

Rozwiąż krzyżówkę samodzielnie (lub z rodzicem) na klawiaturze 

komputera. Możesz wypełnić długopisem po wydrukowaniu.          

Wpisz hasło. 

 

1. Można ją znaleźć nad morzem. 

2. Owoc z drzewa o nazwie kasztanowiec. 

3. Zakładamy go zimą na szyję. 

4. Wiszą w niej wszystkie ubrania. 

5. Wieszamy na niego koszule, kurtki, płaszcze i sukienki. 

6. Słodki owoc z naszych sadów na literę ,,g”. 

7. Zakładana pod garnitur. 

 

 

   1.           
  2.            
   3.           
  4.            
    5.          
    6.          
   7.           
     8.         

 

 

HASŁO: ………………………   to wiosenny kwiatek. 

 



                          LOGO -  KRZYŻÓWKA       

Rozwiąż krzyżówkę samodzielnie (lub z rodzicem) na klawiaturze 

komputera. Możesz wypełnić długopisem po wydrukowaniu.          

Wpisz hasło. 

 

1. Mama używa go robiąc ciasto. 

2. Służy do gotowania wody. 

3. Urządzenie, którego każdy z was używał w poniedziałek na 

pierwszej lekcji. 

4. Robi  pyszne tosty. 

5. Urządzenie służące do prania. 

6. Robimy nim zdjęcia. 

 

HASŁO:   ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

1.             
 

  

 2.            
 

 

 3. 
 

       
 

 

      
 

4.    

  5.       
 

 

      
 

6.    



                           LOGO – KRZYŻÓWKA 

       Rozwiąż krzyżówkę samodzielnie (lub z rodzicem) na klawiaturze 

komputera. Możesz wypełnić długopisem po wydrukowaniu.          

Wpisz hasło. 

1. Drewniana, służy do kiszenia np. kapusty. 

2. Donośnie pieje stojąc na płocie. 

3. Instrument strunowy, pierwsza litera w jego nazwie jest  ,,s”. 

4. Fioletowy, smaczny owoc z naszych sadów. 

5. Używasz jej, gdy złamie się kredka. 

6. Potargane włosy uczesze nam …………… 

7. Daje nam znak, że zaczyna się przerwa. 

8. Służy do łowienia ryb. 

 

   1.            

  2.             

    3.           

   4.            

 5.              

    6.           
7.               

  8.             

               
               

HASŁO:   ………………………………… 



                  LOGO - KRZYŻÓWKA  

 ZWIERZĘTA DOMOWE 

 Rozwiąż krzyżówkę samodzielnie (lub z rodzicem) na klawiaturze 

komputera. Możesz wypełnić długopisem po wydrukowaniu.          

Wpisz hasło. 

1. Pływa w akwarium. 

2. Pięknie śpiewający żółty ptaszek. 

3. …………  morska – kuzynka chomika. 

4. Lubi serek. 

5. Kolorowy, egzotyczny ptak, często gadający. 

6. Marchewka i sałata to jego przysmaki. 

7. Najlepszy przyjaciel człowieka. 

 

 1.     6. 7.   

  2. 3.       

     5.     

    4.      

          

          

          

          

          

 
 

         

HASŁO:  ………………………………… 

 


