
               „T” 

 

 
Podczas wymawiania tej głoski wargi są lekko uchylone, tak że widoczna jest część przednich 

siekaczy, czubek języka znajduje się za górnymi zębami. Boki języka dotykają dziąseł. 

 

1. Wywołanie głoski „t”. 

 

Jeśli jest problem z wymową głoski „t” (jest zamieniana na inny dźwięk), możemy podczas 

wymawiania głoski „p” wsuwać język między wargi a następnie unosić czubek języka za 

górne zęby (siekacze). Jeśli dziecko wymawia „t” bez uniesienia języka lub z językiem 

między zębami, polecamy unieść język i schować go za górnymi zębami. 

 

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 

 

            ta, to, te, tu, ty 

 

tablica, taca, tafla, taczka, talia, tata, tobołek, Tola, Tomek, torba, tor, teren, telefon, 

telewizor, teczka, tulipan, tuba, tułów, turysta, tunel, tygrys, tyczka, tyran, Tycjan 

 

ata, oto, ete, utu, yty 

 

auto, batalion, baton, chata, hotel, lata, lato, luty, łata, meta, minuta, miotła, nuta, oto, wata, 

autobus, autor, futro, gitara, herbata, gotować, gęsto, lotniczy, pasta, sałata, stal 

 

            at, ot, et, ut, yt 

tat, tot, tut, tet, tyt, tit 

 

bat, brat, akurat, pilot, młot, płot, pot, bukiet, billet, buffet, atut, but, zeszyt, uchwyt,  

 

 

                 ten tata     tani fotel 

                 tulipanowy płotek               hotelowy telefon 

                 baton Beaty    fioletowy motyl 

                 wątły Tadek    tanie auto 

                 temat odczytu    tata Julity 

           stary beret                hotel w Toruniu 



 

 

Na stole stoi telefon. 

Na fotelu siedzi brat taty. 

Latem jest mnóstwo motyli. 

Na tapczanie jest żółta narzuta. Latem będziemy robić latawce. 

Tola postawiła namiot nad stawem. 

Autobus turystyczny stanął za Toruniem. 

Pilot od telewizora jest pod stolikiem.  

Artur przerysował tabelę do czystego zeszytu. 


