
               „N” 

 
Podczas wymawiania tej głoski przód języka zwiera się z górnymi siekaczami, zaś 

boki języka z wewnętrzną powierzchnią górnych zębów. Podniebienie miękkie jest 

opuszczone co powoduje, że powietrze wydostaje się przez jamę nosową, nadając głosce 

brzmienie nosowe.  

 

1. Wywołanie głoski „n” 

 

W przypadku braku rezonansu nosowego pomocą może być umieszczenie palca dziecka na 

skrzydełku nosa logopedy tak, aby mogło kontrolować drganie chrząstek nosa. Przy wymowie 

międzyzębowej cofamy język za górne siekacze. W początkowej fazie ćwiczeń dziecko może 

wymawiać tę głoskę przy zaciśniętych zębach, co uniemożliwi wsuwanie języka między zęby. 

 

 

2. Ćwiczenia usprawniające język.  

 
 czubek języka przesuwa się po wewnętrznej powierzchni zębów (malujemy ząbki) 

 przesuwamy czubek języka po krawędzi górnych siekaczy(w prawą i lewą stronę,  

      do przodu i do tyłu („drapiemy” czubkiem języka ząbki) 

 dotykamy czubkiem języka do wewnętrznych powierzchni górnych zębów  

      i gwałtownie wypuszczamy powietrze (siłę strumienia powietrza wypływającego  

      z jamy ustnej wyczuwamy na dłoni ustawionej przed lustrem 

 przyciskamy czubek języka do wewnętrznej powierzchni górnych zębów (wypychamy 

      czubkiem języka górne zęby) 

 

 

3. Ćwiczenia właściwe 

 

na, no, nu, ne, ny 

 

nabiał, nabój, nafta, nagietek, nalepka, nalot, noga, notka, nowy, nogawka, notatka, nuta, 

nuda, nuty, nugat 

 

ana, ono, unu, ene, yny, iny 

 

banda, bank, Ania, Danuta, Iwona, kino, kanał, kanapa, malina, kominek, moneta, lawina, 

młynek, opona, plany, okno, angina, antena, antonówka, banan, Hanna, manna, mandolina, 

nudno 

 

an, on, en, un, yn 

nan, non, nen, nun, nyn 

 

balkon, balon, bałwan, bęben, bochen, flakon, Jan, Julian, klon, komin, len, Leon, ogon, płyn, 

pion, wagon, welon 

 

Anna, nagana, notowany, nowina, panna, wanna 

 



 

nowe nowele   nalany napój    nudna nauka 

nowe nuty               naga noga    nawał nauki 

namowa Natalii   napięty namiot   nałóg Natana 

      konwalie Danki   pełna konewka   pewna opona 

tona wełny   moneta bankowa   pełna łupina 

banda fanów   płótno kanapy               pełna minuta 

  

 

Natan nadal nalega. 

Danka nalewa naftę na płótno. 

Banda dokonała napadu na bank. 

Jan zanosi monety do banku. 

On lamentuje nad rozlanym napojem. 

Anna notuje notatki. 

Ten namiot to nowy nabytek Leona. 

Trenuję jazdę na nartach. 

Obok kominka ustawiono kanapę. 

Hanka nakrywa tapczan zieloną narzutą. 

 

 


