
WITAJCIE

Dzisiaj poćwiczymy i utrwalimy kolejną głoskę, będzie to głoska K, którą najczęściej jeśli jest 
nieprawidłowo artykułowana dzieci zamieniają na głoskę T.
Rozpoczniemy od ćwiczeń warg i języka, które ułatwią nam wymowę tej głoski.
Na początek- GULGOT INDYKA 
Udajemy płukanie gardła i wydobywamy z niego „gulgot”.
Teraz – PASZCZA KROKODYLA
Mocno otwieramy i zamykamy szczękę, podobne ruchy wykonujemy rękami.
Tym razem- GRUCHANIE GOŁĘBIA
Opieramy język o dolne zęby i układamy „w górkę”, naprzemiennie z językiem w pozycji leżącej. 
Ćwiczenia wykonujemy przy otwartych ustach. Próbujemy wydobyć dźwięk „g”.
I na koniec coś co chyba wielu z Was się spodoba- ZNIKAJĄCY MIŚ
Połóżcie żelowego misia ( cukierka) na środek języka i przyciskając często do podniebienia, ssijcie 
tak długo, aż zniknie.
Jeśli uda Wam się zrobić te ćwiczenia, możemy przejść do kolejnego etapu. Spróbujcie teraz 
powiedzieć głoskę „K” w izolacji. Jeśli i to Wam wyszło to BRAWO. Teraz spróbujcie powiedzieć 
głoskę K razem z samogłoskami:
ka,ko,ke,ku,ky
aka,oko,eke,uku,yky
ak,ok,ek,uk,yk
Czy i tym razem się udało , jeśli tak BRAWO.
Oczywiście nie wszystko musi się udać od razu. Każdy z przedstawionych etapów należy 
przećwiczyć i oczywiście żadnego z nich nie można pominąć. A wtedy efekt będzie widoczny.
Kolejnym krokiem będzie ćwiczenie głoski K na początku wyrazu:
np. kawa, kasa, kapusta, koc, koza, kula, kucyk itd.
potem w środku wyrazu:
np. makaron, oko, pokój, mleko
i oczywiście na końcu:
np. mak, hak, ptak, lok, sok itd.
Teraz spróbujcie poćwiczyć słowa, w których głoska K występuje podwójnie :
kajak, kubek, klamka, pakunek, kukułka itd.
Ten etap również mamy już za soba . Spróbujcie teraz powtórzyć zwroty:
np. kasa kolejowa, kubek kawy, kostka cukru, kolorowe klocki itd.
A na koniec spróbujcie powtórzyc zdania:
Kamil kupił mleko.
Kuba kopie piłkę.
Koza je kapustę. 
Dla utrwalenia naszej ćwiczonej głoski przesyłam kilka zadań. Proszę zróbcie podanie ćwiczenia i 
pokolorujcie obrazki .
Powodzenia.








