
WYWOŁUJEMY GŁOSKI  „K” oraz  „G”

Dzisiaj zajmiemy się głoskami tylnojęzykowymi  [k] oraz [g]. Powinny 

się one pojawić w mowie dziecka pomiędzy 2 a 3 rokiem jego życia. 

 

Dzieci mogą nie realizować głosek zupełnie.

Mogą zamieniać głoskę [k] na [t].

Mogą zamieniać głoskę [g] na [d].

Nieprawidłowa realizacja głoski [k] nazywana jest kappacyzmem, 

natomiast głoski [g] gammacyzmem.

Podczas wymowy głosek tylnojęzykowych język musi cofnąć się wgłąb 

jamy ustnej i swoją środkową częścią dotknąć podniebienia miękkiego i 

właśnie tutaj pojawia się problem, ponieważ większość dzieci, które 

nieprawidłowo wymawiają głoski [k] i [g] również tworzą zwarcie 

językiem, ale jego przednią częścią z wałkiem dziąsłowym. Aby więc 

wywołać w mowie dziecka [k], [g] musimy uświadomić sobie i dziecku, 

że właśnie to zwarcie należy przenieść w głąb jamy ustnej, na tył języka.

Jak przygotować język:

• Otwieramy buzię szeroko. Wdychamy powietrze nosem, a 

wydychamy ustami, cały czas mając buzię szeroko otwartą. Język 

przykleja się do podniebienia miękkiego 

• Przy szeroko otwartej buzi głośno i wyraźnie mówimy HA HA HA 

HA.



• Otwieramy buzię i “ziewamy”.

• Czubkiem języka dociskamy mocno do dolnych ząbków jedynek.

• Dodatkowo warto pić mocno zagęszczone soki przez rurkę (język 

musi wtedy mocno “dociskać się” do podniebienia).

• “Chuchamy” na dłonie jakby nam było bardzo zimno.

Wywoływanie głoski

1. Pierwszym krokiem jest prezentacja wymowy głoski przez 

dorosłego, wymawiamy zatem głoskę w sylabach KA – KO – KU – 

KE – KI – KY – dbamy by dziecko  patrzyło jak zachowuje się nasz

język 

2. Podajemy dziecku małe lusterko lub siadamy z nim przed dużym, 

wyjaśniamy mu budowę aparatu artykulacyjnego oraz tego, w jaki 

sposób powstaje głoska [k] (opowiedz mu jak zachowuje się język, 

pokaż jego tylną część, pokaż podniebienie miękkie).



3. Pora na ćwiczenia. Przytrzymaj czubek języka dziecka szpatułką  

(łyżeczką, czystym palcem) tuż za dolnymi siekaczami i lekko 

popchnij w stronę gardła, prosząc by dziecko powiedziało KA. 

Jego język będzie chciał unieść przód jak do sylaby [TA], ale przez 

to, że będziesz go przytrzymywać, uniesie się jedynie jego tylna 

część i powstanie [KA].

4. Jeśli to się nie udaje, próbujemy na leżąco – dziecko kładzie się na

sofie, a głowę odchyla mocno do tyłu. 

5. Próbujcie wymawiać [k] w połączeniu z [ch]– HAKA, HOKO, 

HUKU, HEKE, HIKI, HYKY.

6. Wykorzystaj ruch ręki, który będzie przypominał jak powstaje 

głoska [k]– palec wskazujący poziomo w stronę jamy ustnej, 

przypomina, że masa języka musi cofnąć się w tył.



7. Kiedy uda się wywołać głoskę [k] można przejść do ćwiczenia jej 

wymowy w sylabach, zaczynamy od sylab KA, KO, KU, KE, KI, 

KY , później AK OK UK EK IK YK. 

Analogicznie postępujemy z głoską [g], kiedy ją wywołamy i utrwalimy jej

wymowę w izolacji przechodzimy do sylab 

AGA OGO UGU EGE YGY a następnie GA GO GU GE GI GY.

Pamiętajcie, że język jest mięśniem i lubi regulrne ćwiczenia,

codziennie przynajmniej 5-10 minut, niż raz w tygodniu godzinę. 
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