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Ćwiczenia wstępne  

  picie gęstych napojów przez długą i cienką słomkę; 

 przysysanie drobnych papierków przez rurkę i przenoszenie ich na plansze; 

 opieranie języka o dolne zęby; 

 unoszenie środka języka do podniebienia twardego i miękkiego; 

 podwijanie języka; 

 ssanie cukierka (środkiem języka); 

 ziewanie przy szeroko otwartych ustach; 

 wdychanie powietrza nosem i wydychanie ustami, podczas szerokiego otwierania ust; 

 „koci grzbiet” (opieranie czubka języka o dolne zęby i cofanie go w głąb jamy ustnej, 

by nastąpiło uniesienie grzbietu języka do góry); 

 układanie czubka języka za górnymi zębami i opuszczanie go do dziąseł dolnych 

podczas szerokiego otwierania jamy ustnej; 

 mlaskanie całą powierzchnią języka przy opuszczonej żuchwie; 

 przyklejanie całego języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach, a następnie 

energiczne opuszczanie przodu języka w dół. 

 

K - wywoływanie 

 W lekkich przypadkach wystarczy polecić dziecku aby szeroko otworzyło usta 

i opuściło język, następnie pokazać mu układ języka w lustrze; dziecko odtworzy 

głoskę poprawnie, naśladując ułożenie narządów mowy u logopedy i słyszany dźwięk. 

 Przy otwartych ustach lekko popychamy szpatułką (płaskim końcem łyżeczki lub 

palcem) czubek języka do tyłu w głąb jamy ustnej; przy tym układzie języka próba 

poprawnego powtórzenia dźwięku często wypada pomyślnie. 

 Położyć dziecko na wznak z opuszczoną głową niżej; w takim położeniu język, pod 

wpływem własnego ciężaru przesuwa się ku podniebieniu miękkiemu; wystarczy 

bardzo lekko popchnąć go szpatułką ku tyłowi, żeby powstał pożądany dźwięk; 

przesuwanie języka ku tyłowi powinno odbywać się powoli, etapami – od 0,5 do 3 cm 

w głąb, gdyż gwałtowne przesunięcie masy języka za pomocą szpatułki rzadko daje 

spodziewane efekty. 

 
 W czasie wymawiania sylaby ta przyciskamy lekko czubek języka do dołu jamy ustnej; 

zwarcie, które przy głosce t powinien wykonać przód języka (z górnymi zębami), zostaje 
wykonane przez tylną część języka (podniebieniem miękkim), gdyż przednia część języka 

została unieruchomiona za pomocą szpatułki; rezultatem tego ćwiczenia powinna być sylaba 

ka. 

 Bezdźwięczną głoskę k możemy uzyskać z dźwięcznego g wymawianego szeptem. 

 Próba połykania kropelki soku umieszczonej na języku z równoczesną artykulacją k 


