
KARTA PRACY do utrwalania prawidłowej wymowy  głoski C
Przypominajka 
Pamiętaj podczas artykulacji głoski C język  leży za dolnymi  zębami ,
 zęby są blisko siebie.
Usta rozciągamy szeroko tak jak do pięknego uśmiechu. Głoskę C 
wypowiadamy krótko, zwierając na chwilę środkową część języka i 
podniebienia. 
Próbujemy powiedzieć CCC…..CCC……CCC…….
Powtórz:
•sylaby na gniazdach 
•wyrazy na bocianie
•zdania na trawie

ca, co , ce,cu, cy

aca, oco, ece, ucu, ycy

ac, oc, ec, uc, yc

cebula

ceramika

cynamon

Cyganka

motocykl
ocean

kolec

Celina i Lucyna widziały w cyrku  cyrkowe akrobacje.

Lipcowa noc jest ciepla i pachnąca

Cezary  dostał nowe klocki od cioci.
Opracowała A.Czechowska

ulica

owoc

pajac

walc

kupiec



KARTA PRACY do utrwalania prawidłowej wymowy głoski CZ
Przypominajka
Pamiętaj podczas artykulacji głoski CZ język  unosi się za górne 
zęby, nie zaciskamy zębów.
Usta układamy  wąsko w „dziubek”
Głoskę CZ wypowiadamy krótko. Dotykając na chwilę końcem 
języka wałka dziąsłowego za górnymi zębami.
Powtórz:
•sylaby na gniazdach
•wyrazy na bocianie
•zdania na trawie

cza, czo, cze, czu, czy
acza, oczo, ecze, uczu

yczy

acz, ocz, ecz, ucz, ycz

czapka

czajka
czas

czekolada
maczek

oczy

smoczek

mecz

miecz

klucz

płacz

tkacz

puchacz

Chłopczyk ma rękawiczki na rączkach.

Kolczyki  Janeczki maja czerwone oczka.

Biegacz wpadł na metę czwarty.
Opracowała A.Czechowska



KARTA PRACY przygotowująca do wywołania głoski R 
•Wypowiedz kilka razy: t t t t, d d d d , td td td td.
Przypominajka
 Wypowiadając głoski dotykaj językiem wałka dziąsłowego, 
czyli („magicznej górki” za górnymi siekaczami). 
Podczas wypowiadania głosek i sylab poruszaj jedynie 
językiem przy szeroko otwartych ustach i 
•kropki pod głoskami oznaczają, że trzeba wymawiać je
dziąsłowo, czyli z językiem na wałku dziąsłowym („magicznej 
górce” za górnymi siekaczami). 
nieruchomej żuchwie.
Powtórz:
•sylaby na gniazdach
•wyrazy na bocianie
•zdania na trawie

Opracowała A.Czechowska

t, t, t, t, t, t, t, .  .   .   .   .   .  .
d, d, d, d, d, d, d, d   .   .   .    .    .    .   .    .

tda, tdo, tde, tdu, tdy..      ..       ..     ..       ..

bda, ddo, bde, ddu, bdy ..        ..       ..       ..       ..

bdat
..

bdatek..
bdoszka
..
bdokuły
..

bdudnopis
..

bduk..

bduzda..

bdyła..

bdew..

bdukiew..

Bdonek zapomniał addesu..                                    . .
W pdalce jest bdudne  ubdanie.
       ..                  ..               ..

W ogdodzie leżą gdabie.
          ..                      ..



KARTA PRACY do utrwalania prawidłowej wymowy głoski G
Przypominajka
Pamiętaj podczas artykulacji głoski G towarzyszy układ warg jak 
przy swobodnym oddychaniu, żuchwa nieco obniżona. Masa 
języka przesuwa się do tyłu, zwarcie następuje na pograniczu 
podniebienia  twardego i miękkiego. Po zwarciu następuje 
eksplozja.Boki języka przywierają do górnych zębów i dziąseł. 
Podniebienie miękkie mocno przylega do tylnej ściany jamy gardła. 
Wiązadła głosowe drgają. 
Powtórz:
•sylaby na gniazdach 
•wyrazy na bocianie 
•zdania na trawie

ga, go, ge, gu, gy

aga, ogo,ege, ugu, ygy

ag, og, eg, ug, yg

gaz

ganek

gazeta

gołab
godzina

grzyby

cygan

bagaż

ogród

zegarek

głodny

cygan

Agnieszka położyła zegarek na regale.

Grzegorz nabił sobie ogromnego guza.

Gustaw zgubił guziki  na podłodze w Grażyny garderobie.
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