
„K” 

  
Przy wymowie tylna część grzbietu języka unosi się do podniebienia miękkiego i zwiera się z 

nim, żuchwa jest opuszczona, wargi rozchylone. 

 

1. Wywołanie głoski K 

 

Ćwicząc przed lustrem, prosić dziecko, aby szeroko otworzyło usta i próbowało 

wymawiać „k” naśladując dorosłego. Jeśli ma kłopoty z ułożeniem języka,  wówczas czubek 

języka przytrzymujemy szpatułką, trzonkiem łyżeczki lub palcem i polecamy wymawiać t, ta. 

Unieruchomiony czubek nie może podnieść się ku górze, podnosi się się natomiast tylna jego 

część (wychodzi k). 

Innym sposobem jest ułożenie dziecka na wznak i odchylenie głowy ku tyłowi (język cofa 

się w głąb jamy ustnej). Przytrzymując język zaczynamy od t, ta, to, tu, te, ty. K polecamy 

wymawiać wówczas jeśli dziecko opanuje pracę potrzebną do wymawiania prawidłowego 

dźwięku.  

 

2. Ćwiczenia usprawniające język: 

 

 opieranie języka o dolne zęby (koci grzbiet) 

 unoszenie środka języka do podniebienia  

 podwijanie języka do dołu 

 „ssanie cukierka” środkiem języka 

 

3. Ćwiczenia właściwe 

   

   ka, ko, ku, ke, ki 

 

kapa, kanapa, kawa, kasa, kabel, kamień, koń, koza, komin, kopalnia, kula, kuchnia, kuzyn, 

kij, kino, kiełbasa 

klub, klej, klucz, krew 

 

   aka, oko, uku, eke, iki 

 

oko, makaron, pokój, mleko, ręka, fabryka 

ławka, balkon, lalka, szynka, maska, sklep, bułka, laska, piłka 

 

   ak, ok, uk, ek, yk, ik 

 

mak, rak, hak, sok, rok, smok, łuk, huk, lejek, piasek, zamek, chomik, język 

 

kok, kajak, klocek, kubek, kawka, kaczka, klamka, kanapka, kakao, kukułka 

 

        kasa kolejowa                                 makowy placek 

kulawa koza                                    mokry piasek 

kolorowe klocki                              niebieska bluzka 

fabryka kabli                                   wąska kanapa 

kropla soku                                      kubek kawy 

bańka mleka                                    karmnik kanarka  



Kasia karmi kury. 

Kuba kopie piłkę. 

Kamila szykuje kolację. 

Na haku wisi plecak. 

Kazik kupił choinkę. 

Mama upiekła placek. 

Dziecko zrobiło w piaskownicy babkę z piasku. 

Krawiec uszył Sławkowi kamizelkę. 

Obok bloku za klonem stoi ławka. 

Mama upiekła sernik, makowiec i piernik. 

Janek karmi królika koniczynką i marchewką.  

Kukułka kuka. 

Ewka kupiła kilo kiełbasy i kiwi na kisiel. 

 

 

 


