
Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głosek k,g 

  

 Wadliwa realizacja głosek k,g zwana jest kappacyzmem i gammacyzmem 

Najczęściej spotykaną wadliwą realizacją tych głosek jest zastępowanie ich  przez głoski t,d. 

Niekiedy zdarza się również omijanie głoski, albo realizacja h 

  

Przyczyny kappacyzmu i gammacyzmu: 

-niska sprawność ruchowa języka 

-zła praca języka, zwłaszcza jego tylnej części, wynikająca z ograniczonych możliwości 
fizjologicznych 

  

Ćwiczenia wskazane przy wadliwej realizacji głosek tylnojęzykowych k,g 

Sposób powstawania głosek k,g wymaga określonej sprawności tylnych  partii mięśni języka i 
tylnej ściany gardła.W związku z tym na etapie wstępnym przeprowadza się ćwiczenia 
polegające na unoszeniu języka i tworzeniu jego zwarcia z podniebieniem twardym oraz na 
opuszczaniu go na dno jamy ustnej tak, aby doszło do wysklepienia grzbietu języka w tylnej 
części jamy ustnej i wytworzenia się w tym miejscu zwarcia. 

  

Ćwiczenia wstępne, usprawniające motorykę narządów mowy: 

- wysuwanie i chowanie języka w głąb jamy ustnej (usta szeroko otwarte, język nie powinien 
dotykać zębów)   
- opieranie czubka języka o dolne zęby, unoszenie środka języka do podniebienia miękkiego i 
twardego  
- ssanie cukierka.  
- mlaskanie środkiem języka, przyssanie języka do podniebienia przy szeroko otwartych 
ustach 

-picie przez długą słomkę bardzo gęstych napojów np.jogurtu 

-lizanie lizaka językiem mocno wysuniętym z buzi 

-udawanie ziewania, swobodnie przy nisko opuszczonej żuchwie: wdech przez nos, wydech 
ustami przy szeroko otwartej jamie ustnej 

- krótkie wymawianie samogłosek przy otwartych szeroko ustach 



  

Ćwiczenia oddechowe: 
- odtajanie zamarzniętej szyby - mocno przedłużone chuchanie  
- chuchanie na ręce, bo zmarzły 
- naśladowanie odgłosów zwierząt, (np. przeciąganie dźwięku muuuu, hu-hu-hu,miauuuu) 
- naśladowanie śmiechu różnych ludzi np. he, he, he, he, (staruszki); ha, ha, ha, ha, (kobiety) ; 
ho, ho, ho, ho, (mężczyzny) ; hi, hi, hi, hi, (dziewczynki) 

-ziewanie długie i przesadne 

-wdychanie powietrza nosem i wydychanie ustami, podczas szerokiego otwierania ust 

-przysysanie drobnych papierków przez rurkę i przenoszenie ich na plansze 

- chrapanie na wdechu i na wydechu 

  

  

 


