
Ćwiczymy wymowę głosek

[k] [g]

Opracowanie: Monika Święs-Michalik



Rodzicu

Prezentacja ułożona jest tak, żeby 

przeprowadzić pełne zajęcia logopedyczne.

Konieczne jest wydrukowanie zdjęć zwierząt 

stanowiących załącznik do tej prezentacji.



Cele dzisiejszych zajęć

• Usprawnienie narządów mowy

• Słuchanie i identyfikowanie odgłosów zwierząt

• Poprawna wymowa głosek tylnojęzykowych w nazwach 

zwierząt

• Usprawnienie funkcji poznawczych niezbędnych dla 

rozwoju mowy jako wyższej czynności mózgowej



1. Ćwiczenia oddechowe 

• Dmuchajcie na wacik zawieszony na nitce

• Przekładajcie skrawki papieru za pomocą słomki

• Naśladujcie śmiech na sylabach [ha ha] [ho ho] [he he] 

[hi hi]



2. Ćwiczenia usprawniające 

narządy mowy 

• Wyciągnijcie język na brodę a następnie cofnijcie go 

mocno w głąb jamy ustnej. Powtórzcie to ćwiczenia 

3 razy

• Nadymajcie policzki, przytrzymajcie przez chwilę 

powietrza i powoli wypuszczajcie je. Powtórzcie 3 razy

• Połóżcie się wygodnie na plecach i odchylcie głowę do 

tyłu; wielokrotnie wymawiajcie:

[ha ho he hi]



3. Wymowa głosek [k] i [g]

Przy wymowie [k] i [g] pracuje tylna część języka, głoski 

różnią się między sobą tylko dźwięcznością.

Głoską dźwięczną jest [g] , głoska [k] jest bezdźwięczna. 

Sprawdźcie to, dotykając szyi przy ich wymowie



4. Słuchanie odgłosów 

Poszukajcie w Internecie odgłosów: kaczki, gęsi, kury, 
kukułki, sowy. 

Wspólnie ich posłuchajcie. Próbujcie je naśladować.

• kaczka –kwa kwa, 

• gęś – gę gę, 

• kura – ko ko, 

• kukułka – ku ku, 

• sowa – uhu uhu
(głoska /h/ również jest tylnojęzykowa, ale cechuje się trwałością tzn. można ją 
przeciągać)



4. Nazywanie zwierząt











5. Dobieranie par zwierząt

Skorzystajcie z wydrukowanych zdjęć 

stanowiących załącznik tej prezentacji.

Dziecko widzi wszystkie zdjęcia i dobiera 

pary takich samych zwierząt 

sfotografowanych z innej perspektywy





6. Układanie sekwencji

Skorzystajcie z obrazków wykorzystanych 

w poprzednim ćwiczeniu.

Układajcie według wzoru



Ułóż tak samo. Nazwij obrazki.



Ułóż tak samo. Nazwij obrazki.



Ułóż tak samo. Nazwij obrazki.



Ułóż tak samo. Nazwij obrazki.



7. Układanie obrazków z części

Skorzystajcie z obrazków wykorzystanych w poprzednim 

ćwiczeniu.

Przetnijcie je na 2-4 części. 

Ułóżcie obrazki z części. Nazywajcie zwierzęta. 

Zwróćcie uwagę na poprawną wymowę głosek [k] i [g]



8. Zapamiętajcie prezentowane 

na slajdach zwierzęta





Co tam było?





Co tam było?





Co tam było?





Co tam było?



9. Kategoryzowanie

Wykorzystajcie obrazki z załącznika. 

Rozłóżcie je na stole. 

Następnie dziecko wykonuje następujące polecenia:

Pokaż co lata?

Pokaż co ma cztery nogi?

Pokaż co biega?

Pokaż brązowe zwierzęta?



9. Zagrajcie w „Pamięć” korzystając 

z par obrazków


