
 

 
 

PORADY    LOGOPEDYCZNE 

Przyczyny zaburzeń mowy 

       Dziecko musi się uczyć mowy tak jak wielu innych sprawności, które przeradzają się w 

umiejętności. Poziom mowy bywa u dzieci bardzo różny. Są takie, które zaczynają mówić 

wcześnie i ich wymowa jest prawidłowa i takie, które w wieku 7 lat wypowiadają się jeszcze 

nieprawidłowo, a ich mowa jest niewyraźna, mało komunikatywna.  

Przyczyny zaburzeń mowy, w tym wad wymowy, mogą być bardzo różne, np.: 

 wada zgryzu lub uzębienia, 
 osłabienie słuchu fizycznego (niedosłuch), 
 opóźnienie lub zaburzenie słuchu mownego (tzw. słuchu fonematycznego),  
 mała sprawność narządów artykulacyjnych (warg, języka podniebienia  

  miękkiego), 
 dysfunkcje połykowe, 
 przerost migdałka gardłowego, 
 zaburzenia kinestezji artykulacyjnej (tzn. wzorców ułożeń narządów mownych  

  właściwych dla poszczególnych głosek), 
 nieprawidłowe wzorce mowy (wadliwa wymowa osób z otoczenia, zbyt szybkie 

  tempo mowy rodziców itp.), 
 zaniedbania środowiskowe, 
 zaburzenia między pracą wiązadeł głosowych, a praca narządów  artykulacyjnych. 

       Wiele nieprawidłowości wymowy wynika nie tyle z wad organicznych, ile ze złych 

nawyków. Często sami dorośli, którzy powinni dawać przykład dzieciom, mówią infantylnie, 

pieszczotliwie – używając zdrobnień lub niechlujnie – zbyt szybko, niedokładnie wymawiają 
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słowa, „połykając” końcówki, posługują się nieprawidłowymi formami gramatycznymi – 

słowem ich mowa nie jest dla dziecka wzorem. 

       Zapowiedzią problemów może więc być nieprawidłowa budowa anatomiczna aparatu 

mowy, co wychwycić powinien lekarz już u niemowlęcia. Badania polegają na sprawdzeniu 

budowy jamy ustnej i wstępnej diagnozie odruchów istotnych dla mówienia (np. odruch 

ssania). Czasem u małych dzieci zdarza się przerost wędzidełka (ścięgna miedzy językiem            

a dolnym podniebieniem). Defekt taki w późniejszym okresie niemal zawsze powoduje wadę 

wymowy. Przyczyną wady mowy może być także uszkodzenie narządu słuchu, 

nieprawidłowości w obrębie żuchwy, choroby neurologiczne, czynniki dziedziczne, czy 

wreszcie niższe możliwości intelektualne. Terapia logopedyczna winna być więc 

kompleksowa i polegać na współpracy wielu odpowiednich specjalistów (np. laryngologa, 

otolaryngologa, ortodonty, neurologa, czy psychologa). 

 

ĆWICZENIA     APARATU     MOWY  
 

   ćwiczenia narządów mowy 

1. Ćwiczenia żuchwy: 

a. opuszczanie i unoszenie; 

b. przesuwanie w prawo i w lewo;  

c. wysuwanie do przodu; 

d. żucie (przy zamkniętych wargach). 

2. Ćwiczenia warg: 

a. szerokie otwieranie ust i zamykanie; 

b. cmokanie; 

c. parskanie (wibracja warg); 

d. nagryzanie warg; 

e. zakładanie wargi dolnej na górną i górnej na dolną; 

f. nadymanie policzków; 

g. uśmiech – dzióbek; 

h. „Mam wąsy” – utrzymanie słomki miedzy nosem a górna wargą. 
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i. „Rybka”–wargi wysunięte do przodu, powolne otwieranie i zamykanie warg – 

tworzenie kształtu koła. 

3. Ćwiczenia języka: 

a. wysuwanie i chowanie języka; 

b. unoszenie języka do nosa i wywijanie go na brodę; 

c. wysuwanie do kącików ust; 

d. „Łakomy miś” – oblizywanie warg ruchem okrężnym; 

e. oblizywanie zębów ruchem okrężnym; 

f. kląskanie (konik); 

g. „Liczymy zęby” – dotykanie czubkiem języka kolejnych zębów (górnych                       

i dolnych); 

h. wypychanie językiem policzków;  

i. malowanie podniebienia czubkiem języka;  

j. spłaszczanie i zwężanie języka; 

k. język wysunięty z ust – nie opiera się o zęby (grot). 

4. Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

a. ziewanie; 

b. chrapanie na wdechu i wydechu; 

c. pokasływanie (z językiem wysuniętym na brodę); 

d. wdech przez nos i wydech przez usta przy szeroko otwartych ustach; 

e. naśladowanie odgłosów płukanego gardła; 

f. naśladowanie odgłosów gęsi – gęganie. 

Najczęściej stosowaną przeze mnie metodą rehabilitacji w zakresie twarzy i jamy ustnej 

jest stymulacyjna terapia ustno – twarzowa według koncepcji Castillo – Moralesa, 

argentyńskiego lekarza rehabilitanta. 

Pacjenci kwalifikowani do ustno – twarzowej terapii regulacyjnej wykazują: 
 

 
 

 
 i szczęki. 

Zasadniczo za pomocą metody Castillo – Moralesa mogą być leczone wszystkie 

neuromotoryczne zaburzenia strefy ustno twarzowej od pierwszych dni życia dziecka. 

Metoda łączy w sobie elementy rehabilitacji sensorycznej, ćwiczeń logopedyczno – 

gimnastycznych, aktywizowania mięśni mimicznych w siedmiu obszarach na twarzy oraz 

leczenia ortopedyczno – szczękowego. 

 

 

 



 

 

 

 

Praca z najmłodszymi dziećmi powinna przebiegać w oparciu                                                  

o indywidualny program z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej włączający 

następujące czynności: 

1. Stymulację integracji sensomotorycznej ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu 

równowagi, układu czucia głębokiego i czucia powierzchniowego. 

2. Masaż wibracyjny normalizujący nieprawidłowe napięcie mięśniowe. 

3. Gimnastyka lecznicza stabilizująca postawę ciała i stymulująca obszar ustno – 

twarzowy. 

4. Zabiegi manualne wewnątrz jamy ustnej odtwarzające odruchy w obszarze ustno-

twarzowym (np. po zdjęciu sondy). 

5. Wprowadzenie do ćwiczeń płytki przedsionkowej, regulującej oddychanie nosem oraz 

poprawiającej napięcie mięśnia okrężnego warg. 

6. Kształtowanie umiejętności prawidłowego przyjmowania pokarmów u dzieci                  

z nieprawidłowym napięciem mięśniowym. 

7. Regulacja napięcia mięśniowego z zastosowaniem masażu niemowlęcego. 

Metoda stosowana jest najczęściej u dzieci z wadami genetycznymi i neurologicznymi 

(np. zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i inne zaburzenia rozwojowe). Może być 

też stosowana u dorosłych z asymetrią twarzy lub porażeniem nerwu twarzowego. 

Odpowiednie manipulacje terapeutyczne pozwalają znormalizować napięcie wspomnianych 

grup mięśniowych i skoordynować proces mowy z oddechem. 



Ten sposób nie tylko znacznie usprawnia funkcje oralne, lecz ma wpływ na poprawę 

fizjonomii dziecka. Stosowanie metody poprawia funkcjonowanie narządu artykulacyjnego i 

ułatwia rozwój mowy. 

Techniki stosowane w terapii: 
 

 
 

 
 

W metodzie Castillo-Moralesa wyróżnia się: 

 ćwiczenia przygotowujące do masażu różnych grup mięśniowych – modelowanie 

 ćwiczenia lecznicze: 

o przygotowujące do prawidłowego połykania, 

o stymulujące punkty neuromotoryczne twarzy, co ma uaktywnić 

mięśnie mimiczne, a także wywołać ruchy związane z połykaniem, żuciem, 

artykulacją, domykaniem ust i cofnięciem języka. 
 

Punkty neurosomartczne twarzy: 

1. punkt gładzizny nosa 

2. punkt kąta oka 

3. punkt skrzydełka nosa 

4. punkt wargi górnej 

5. punkt kąta ust 

6. punkt bródki 

7. punkt dna jamy ustnej 
 

Efekty metody Castillo-Moralesa: 
 

-twarzowego 
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Czy z wady wymowy można „wyrosnąć”? 

To pytanie zadają rodzice, szukający potwierdzenia takiej opinii wydawanej, 

niejednokrotnie przez innych specjalistów, ale nie logopedów. W wielu wypadkach jest to 

uśpienie czujności rodziców, podczas gdy ich obawy są często uzasadnione.  

Istnieją pewne opóźnienia, które pod wpływem stymulacji rodziców czy przedszkola 

normują się samoistnie. Jednak powszechne jest zjawisko, że do gabinetów logopedycznych 

dzieci zgłaszają się zbyt późno. Aby określić stan mowy dziecka, należy dysponować wiedzą o 

poszczególnych okresach jej rozwoju. Na tej podstawie dopiero można stwierdzić, co jest 

sygnałem do podjęcia radykalniejszych kroków. Taką właśnie wiedzą dysponują logopedzi. 
 

Co to znaczy zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe? 

Wędzidełko zbudowane z tkanek miękkich, pokryte błona śluzową, widoczne jest po 

podniesieniu języka do górnych zębów. Nie zawsze jego budowa pozwala na wykonanie 

takiego ruchu. Jeśli jest zbyt krótkie, co nazywa się ankyloglosją, może stwarzać problem dla 

prawidłowej artykulacji wielu głosek, głownie tych, które wymagają uniesienia języka do 

góry, tak jak np. przy głoskach: sz, ż, cz, dż, r, l. 

Według ostatnich badań B.Ostapiuk każda osoba, u której stwierdza się zbyt krótkie 

wędzidełko, wymawia nieprawidłowo co najmniej jedną z głosek. Czasem istnieje wskazanie 

do zabiegu podcięcia wędzidełka, ale należy poprzedzić tą decyzję ćwiczeniami 

logopedycznymi, uelastyczniającymi wędzidełko, co jest ważną informacją dla rodziców. O 

wykonaniu takiego zabiegu decyduje lekarz we współpracy z logopedą. 
 

Czy są jakieś ćwiczenia logopedyczne ułatwiające oddychanie i mówienie po usunięciu 

trzeciego migdałka u dziecka? 

Usunięcie trzeciego migdałka likwiduje przyczynę choroby, ale nie usuwa jej skutków. 

Wieloletni nawyk sprawia, że dziecko w dalszym ciągu: ma otwartą buzię, oddycha ustami, 

wysuwa język między zęby, mówi wadliwie, niezrozumiale, nieestetycznie.  

Proponuję następujący zestaw ćwiczeń: 

Ćwiczenia oddechowe przy mocno zaciśniętych zębach trzonowych i zamkniętych 

ustach: 

Celem tych ćwiczeń jest zlikwidowanie nosowania i nauczenie oddychania nosem. 

1. Równomierny wdech i wydech nosem: 

 zaczynamy od 3 wdechów i robimy przerwę (5 razy), 



 potem zwiększamy do 4 (5, 6, 8, 10) oddechów (5 razy).  

Pomocne przy tych ćwiczeniach będzie przytrzymywanie ustami paska papieru 

(„sztuczny język”), plastikowego krążka itp. Zachęcam do przeprowadzania 

ćwiczeń z wykorzystaniem płytki przedsionkowej, najlepiej silikonowej (do 

kupienia w dobrych sklepach stomatologicznych). 

2. Wydłużamy fazę wydechową: 

 wdech i wydech nosem („wąchanie kwiatów”), 

 w czasie wydechu mruczymy („misie”) długo, mówimy spółgłoskę M (Uwaga! 

Nie dodawać samogłoski Y). Można mierzyć czas mruczenia i zapisywać 

rekordy. 

Ćwiczenia warg: 

Celem tych ćwiczeń jest wzmocnienie mięśni warg, nauczenie zamykania ust i 

zaciskania zębów trzonowych w czasie spoczynku oraz zlikwidowanie nawyku otwartej buzi. 

1. Bardzo mocno zaciskamy zęby trzonowe i usta, potem zwalniamy napięcie warg, 

powracamy do stanu spoczynku (Uwaga! Nie otwieramy ust) – 5 razy. 

2. Nakładamy wargę górną na dolną i powracamy do stanu spoczynku – 5 razy. 

3. Nakładamy wargę dolną na górną i powracamy do stanu spoczynku – 5 razy. 

4. Ćwiczenia 2 i 3 na zmianę – 5 razy. 

5. Ćwiczenia z płytką przedsionkową (najlepiej silikonową – do kupienia w dobrych 

sklepach stomatologicznych): 

 wsuwamy ją pod wargi, wargi obejmują ją – zęby zaciśnięte, 

 lekko pociągamy za kółko tak, aby płytka nie wypadła – 5 razy. 

6. Dmuchamy przez słomkę – usta obejmują słomkę; potem wciągamy powietrze przez 

słomkę – przysysanie papierków – 5 razy. 

7. Całuski – wysuwamy ściągnięte wargi i cmokamy – 5 razy. 

 

Ćwiczenia języka: 

Celem tych ćwiczeń jest spionizowanie języka przez cofnięcie go od (spomiędzy ) 

zębów. 

1. Kląskanie językiem („koniki”): 

 uśmiech – 5 razy, 

 ryjek – 5 razy, 



 uśmiech i ryjek na zmianę – 5 razy. 

2. Przesuwamy czubkiem języka od wałka dziąsłowego za górnymi zębami po szwie 

podniebnym w głąb jamy ustnej i opuszczamy język („język zagląda do gardła”) – 5 

razy. 

3. Rozcieramy językiem pokarm po podniebieniu-miód, masło orzechowe, gotowane 

ziemniaki, serek topiony, dżem, kasza manna itp. 

4. Przytrzymujemy językiem przy podniebieniu witaminę C, drażetkę, kostkę czekolady, 

opłatek, wafelek – widać naciągnięte wędzidełko podjęzykowe – 5 razy. 

5. Płuczemy gardło – 5 razy. 

6. Naśladujemy po 5 razy: 

            Kukułkę – kuku  

            Żabkę – kum kum 

            Koguta – kukuryku 

            Kurkę – ko ko 

            Indyka – gul gul 

            Grę w piłkę – kop gol 

 

 

Czy dawać dziecku smoczek - gryzaczek, czy jednak od razu uczyć je życia bez smoczka? 

Są maluchy, które wcale nie chcą używać smoczka i wówczas nie ma potrzeby 

przyzwyczajać ich na siłę. Jeśli jednak dzięki smoczkowi maleństwo zaspokaja naturalny u 

noworodków instynkt ssania, można mu dać gryzaczek. Należy pamiętać jedynie, by smoczek 

był anatomiczny i dobrany wielkością do wieku maleństwa. Nie istnieje wówczas 

niebezpieczeństwo, że zepsuje sobie zgryz. Koniecznie dbaj także o higienę gryzaczka (często 

go płucz wrzątkiem lub gotuj). Na odzwyczajanie od smoczka będziesz miała czas pod koniec 

pierwszego i w drugim roku życia. Długotrwałe ssanie smoczka niesie podobne 

niebezpieczeństwa, jak karmienie sztuczne, a dodatkowo może powodować wady zgryzu. 

Jest też m.in. przyczyną seplenienia, skutkuje złą wymową głoseks, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r. 
 

Dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoczęcie terapii logopedycznej? 

Wady wymowy u dwu–, trzylatka koryguje się dość szybko. Sześciolatkowi trzeba już 

poświęcić znacznie więcej czasu. Natomiast dziecko w wieku szkolnym trafiające do logopedy 

zwykle wymaga dodatkowo reedukacji, gdyż wady mowy są na tyle utrwalone, że rzutują na 

jego rozwój intelektualny, funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Uczniowie z 



zaburzeniami rozwoju mowy napotykają na różne trudności w opanowaniu wiedzy szkolnej – 

częściej od innych doznają niepowodzeń w nauce. Czytanie i pisanie to przecież wyższy etap 

rozwoju mowy. Terapia logopedyczna odgrywa dużą rolę w profilaktyce trudności szkolnych. 

Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe. 

Zanim dziecko dorośnie, czeka je wiele problemów w szkole. Ogromne znaczenie ma czas. 

Jeśli dziecko nie otrzyma w porę pomocy, to może mieć w szkole niższe osiągnięcia niż 

rówieśnicy, co niesie za sobą także problemy emocjonalne. Pojawiać się mogą kolejne 

zaburzenia. Rozwój mowy stymuluje rozwój psychiczny        a rozwój myślenia ma swoje 

odbicie w mowie. 

Praca z młodzieżą i z dorosłymi jest znacznie trudniejsza niż z dziećmi, ponieważ złe 

nawyki ciężko jest wyrugować. Reasumując, im wcześniej rozpocznie się terapia 

logopedyczna, tym jej efekty będą lepsze. 
 

Jak mogę sprawdzić, czy moje dziecko słyszy? 

Większość noworodków reaguje na hałas wstrząsem całego ciała. Zazwyczaj dopiero 

kiedy ma trzy – cztery miesiące patrzy w kierunku źródła dźwięku. Jednak wiele odgłosów, 

zwłaszcza tych, które słyszało będąc w brzuchu mamy, nie wywołuje żadnych reakcji, mimo 

że nawet nam wydają się głośne( np. klakson samochodowy, odgłosy ruchu ulicznego, 

muzyka z radia). 

Aby sprawdzić słuch noworodka, można klasnąć głośno w dłonie stojąc w pobliżu 

dziecka – powinno zareagować przestrachem, poruszeniem się, płaczem. Zdarza się jednak, 

że noworodki mają zdolność ignorowania otoczenia, co wcale nie musi wiązać się z wadami 

słuchu. Podobny test można powtórzyć pod koniec pierwszego miesiąca. Słuch dziecka 

sprawdza się także obserwując, czy reaguje na uspokajanie go głosem lub muzyką. Jeśli 

jednak masz jakiekolwiek obawy, skontaktuj się z pediatrą, który zleci ewentualnie 

dodatkowe badania specjalistyczne. 

 3 letnia dziewczynka  pije jeszcze mleko z butelki. Czy są powody do niepokoju? Kiedy 

należy zaprzestać karmienia dziecka butelką?  

Karmienie butelką należy zakończyć jak najszybciej, ponieważ jest to tzw. karmienie 

sztuczne, które powoduje zaburzenie czynności fizjologicznych narządu żucia. Praca mięśni w 

czasie sztucznego karmienia jest odmienna. Żuchwa jest pozbawiona bodźców wzrostowych 

poprzednich i jest pociągana ku tyłowi w przeciwieństwie do mechanizmu ssania przy 

odżywianiu naturalnym. Butelka, opierając się o żuchwę, może powodować jej cofanie. 

Żuchwa ulega cofnięciu, wargi stają się wiotkie, a usta otwarte. Zgryzowo dochodzi do 

tyłozgryzu, tyłożuchwia, zwężenia szczęki oraz związanego z tym wychylenia lub wysunięcia 



siekaczy górnych. Wymienione nieprawidłowości w budowie narządów mowy prowadzą do 

zaburzonego rozwoju artykulacji wielu głosek. 
 

Ile trwa terapia logopedyczna? 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kwestia ta jest bardzo indywidualna, a 

czas trwania terapii zależy od wielu czynników. Najważniejsze czynniki wpływające na czas 

trwania terapii to: 

 rodzaj wady wymowy, rodzaj zaburzenia mowy; 

 wiek pacjenta; 

 intensyfikacja i systematyczność zajęć, czyli to jak często i systematycznie pacjent 

ćwiczy; 

 nastawienie samego pacjenta (pozytywne z pewnością przyniesie szybsze efekty); 

 współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, pacjenta. 

Musimy zdawać sobie sprawę, że niepoprawna wymowa nie jest chorobą, na którą 

możemy podać jedno skuteczne lekarstwo. Najlepszą i jedyną metodą na wady wymowy jest 

ciężka i żmudna praca oraz systematyczne ćwiczenia. Musimy zdawać sobie sprawę, że 

niepoprawna wymowa nie jest chorobą, na Takie podejście do problemu z pewnością 

pomoże w osiąganiu dużo lepszych skutków, a w przyszłości być może w całkowitym 

pozbyciu się problemu nieprawidłowej wymowy. 
 

 5 latek i nie wymawia głoski „r”. Jakie ćwiczenia najlepiej z nim wykonywać w domu?  

Możesz pomóc dziecku wymawiać głoskę „r” naśladując razem stukot końskich kopyt 

(trzeba przyciągać język do podniebienia i opuszczać, głośno przy tym „mlaskając”). Żartujcie, 

że bawicie się z językiem w „chowanego” (niech unosi się do góry, kryje za zębami). Gryźcie i 

masujcie język, wymiatajcie nim z buzi „śmieci” (przesuwajcie nim wzdłuż górnych zębów po 

wewnętrznej i zewnętrznej stronie). Bawcie się w zmęczonego konika (parskajcie wargami z 

językiem wsuniętym miedzy wargi). Bawcie się również w „papierową rakietę” (należy 

zdmuchnąć skrawek papieru z czubka języka). Powtarzajcie dźwięki: „d-d-d”, „t-t-t”, „n-n-n”, 

„de-de-de”, „ta-ta-ta”, „td-td-td”, „tdn-tdn-tdn”, „adda-adda-adda”, „tede-tede-tede” itp. 

Jeśli dziecko wymawia głoskę „l”, trenujcie tę umiejętność, wyśpiewując: „le-le-le”, „la-la-la”, 

„lo-lo-lo” itp. W przypadku pojawienia się „r”, powtarzajcie grupy spółgłoskowe: „tr…”, 

„dr…”. Można też skorzystać z ćwiczeń zamieszczonych na mojej stronie w kategoriach:  Kącik 

logopedyczny. 

http://www.logopeda-bwronska.cba.pl/gloskar.html
http://www.logopeda-bwronska.cba.pl/gloskar.html


 

 5 latek i nie wymawia głosek l, sz, ż, cz. Czy przyczyną może być krótkie wędzidełko?  

Poproś, by dziecko spróbowało dotknąć czubkiem języka do nosa. Jeżeli nie jest w 

stanie dosięgnąć wargi, może to oznaczać, że błonka pod językiem, tzw. wędzidełko, jest zbyt 

krótkie. A to z kolei utrudnia prawidłowe wymawianie wielu głosek, np. l, sz, ż, cz, dż oraz r – 

aby je wypowiedzieć, potrzebny jest ruch języka do góry. W takich wypadkach często 

pomaga seria ćwiczeń zleconych przez logopedę albo masaży rozciągających błonkę. Jeśli to 

nie pomoże, lekarz może zasugerować wykonanie prostego zabiegu, polegającego na 

podcięciu kłopotliwego wędzidełka. 
 

Dziecko nie mówi głosek „k” oraz „g”. Zamiast „kot” mówi „tot”, a zamiast „Kamil” – 

„Tamil”. Jak mogę mu pomóc? 

Możesz pomóc dziecku wymawiać głoski „k”, „ki” oraz „g”, „gi” próbując się bawić z 

dzieckiem w „malarza” (chuchajcie na lusterko, starając się w ten sposób tworzyć na nim 

wzorki) albo udawać, że ssiecie cukierek (środek języka przyciskacie do podniebienia) lub np. 

ogrzewacie zmarznięte dłonie (trzeba wymawiać wydłużony dźwięk „ch”, wypuszczając przy 

tym powietrze). Wyginajcie język w koci grzbiet, róbcie z niego „zjeżdżalnię”. Możecie bawić 

się w „zmęczonego misia” (otwieracie szeroko usta, wdychacie i wydychacie powietrze, 

ziewacie, chrapiecie). Próbujcie też wciągać powietrze przez słomkę oraz przysysać i zbierać 

za jej pomocą rozsypane na stole skrawki papieru, piórka itp. Jeżeli żadna z tych zabaw nie 

przynosi oczekiwanych efektów, proponuję sposób polegający na krótkim, jednorazowym 

płukaniu gardła małą ilością przegotowanej wody, której nie należy  połykać. Ćwiczenie to 

należy wykonywać z odchyloną do tyłu głową. Sposób ten powoduje powstanie dźwięku 

zbliżonego do „k”. W niektórych przypadkach łatwiej wywołać głoskę „k” zaczynając 

ćwiczenia od dźwięku „ki”. Wówczas dziecko ma za zadanie powtarzać sylaby „kijok”, „kijuk” 

itp., a później dodać do tych sylab słowa rozpoczynające się od głoski „k”, np. „kijokula”, 

„kijokamień” itd. Jeśli dziecku uda się powiedzieć głoskę „k”, szlifujcie jej wymowę, podczas 

zabawy w „kłótnię kukułki z kurką” – powtarzajcie wyraźnie kolejne sylaby: „ko, ku, ko, ku; 

uku, oko.” 
 


