
DZIEŃ DOBRY

Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałabym przedstawić propozycje ćwiczeń dla 
dzieci , które mają problem z prawidłową artykulacją głoski - „W”.
Na początek kilka ćwiczeń warg i języka ułatwiających wymowę tej głoski ( i jej bezdźwięcznego 
odpowiednika głoski F).

CIEPŁO, ZIMNO
Przygotujcie ciepłą wodę, waciki oraz kostki lodu. Dotykajcie swoje usta raz ciepłym wacikiem, a 
raz zimnym lodem. Po takich okładach lepiej poczujecie swoje usta. Pamiętajcie aby rozpoczynać i 
kończyć ćwiczenia ciepłym dotykiem.

DESEROWE USTA
Posmarujcie dolną wargę dżemem, nutellą , lub czymś co szybko nie spłynie z Waszych ust. 
Spróbujcie teraz zdrapać to Waszymi górnymi zębami, aż  usta będą czyste. Smacznego!

HULA WIATR PRZEZ PŁOT
Postawcie płot ( górne zęby) na drodze ( dolna warga) i dmuchajcie raz lekko, a raz mocno. Czy 
słyszycie teraz dźwięk podobny do wiatru?
Jeśli udało Wam się powtórzyć dźwięk „W” w izolacji , spróbujcie teraz powiedzieć go w 
połączeniu z samogłoskami:
wa,wo,we,wu,wy
awa,owo,ewe,uwu,ywy

Udało się ? BRAWO.

Teraz spróbujcie powtórzyć wyrazy, w których głoska „W” będzie występowała na początku i w 
środku. Na końcu „W” występuje jako litera ( znak graficzny), ale jako głoska ( najmniejszy dźwięk
mowy, który można wyodrębnić słuchem) ulega ubezdźwięcznieniu i jest wymawiana jako „ F”.

wata, wazon,woda,wiosna,wujek,wózek, wulkan, wesoły, wieszak, wieczór,widelec, widok
kawa, ława, trawa, owoce, mowa, krowa, uwaga, obuwie, telewizor
włosy, gwiazda, gwizdek, dwa 

Czy ten etap wypadł pozytywnie? BRAWO.
Oczywiście każdy robi to we własnym tempie, z taką ilością powtórzeń jaka jest konieczna. 
Spróbujcie odnaleźć jeszcze inne wyrazy , które mogą być użyte do ćwiczeń.
Teraz czas na zwroty:
np. wesołe wakacje, nowa wanna, siwe wąsy, wylana kawa, dwa wazony, wysoka wieża itd.

I na koniec podsumowanie. Sprawdźmy , czy podczas powtarzania zdań,  prawidłowo mówimy 
ćwiczoną głoskę .
Do wanny leje się woda.
W wazonie są konwalie.
Na budowie stoi wielki dźwig.
Wieczorem świecą gwiazdy.

Wszystkie podane wyrazy, zwroty, zdania są przykładowymi, do wykorzystania podczas ćwiczeń, 
są też inspiracją do wyszukania swoich propozycji.

UDANYCH ĆWICZEŃ
Elżbieta Koźlicka        










