
Propozycja ćwiczeń logopedycznych dla dzieci, które już  prawidłowo 
wymawiają i  utrwalają głoskę K 

 
 

1. Najpierw przygotuj buzię. Czy potrafisz wykonać z rodzicem takie ćwiczenia. Czas na 
rozgrzewkę. Gotowi- strat!!! 

 Postaraj się jak najczęściej pić gęste napoje przez długą i cienką słomkę. 
 Ziewaj, nisko opuszczając żuchwę. 
 Zrób „koci grzbiet”. Oprzyj czubek języka o dolne zęby i cofaj go w głąb jamy 

ustnej, aby uniósł się grzbiet języka do góry. 
 Udawaj kaszel z językiem wysuniętym na brodę. 
 Chrapiemy na wdechu i wydechu. 
 Drapiemy grzbietem języka o podniebienie. 
 Mlaskamy całą powierzchnią języka przy opuszczonej żuchwie. 
 Nabieramy powietrze nosem i zatrzymujemy w jamie ustnej (nadymamy policzki). 

      2. Zabawa oddechowa – „Ptaszki”  

        Narysuj ptaszka, pokoloruj go i wytnij. Następnie zawieś na nitce i naucz go fruwać. 
Dmuchaj na niego,  pamiętając  o prawidłowym torze oddechowym (wdech nosem  
i wydech ustami) 

3. Zabawa „Wiosenna łąka” 

Teraz czas na przenoszenie za pomocą słomki do napojów drobnych papierowych 
elementów. Możesz zrobić wiosenną łąkę. Przygotuj małe , papierowe kwiaty i nanoś je 
za pomocą słomki do napojów na zieloną trawkę.  

      
4. Przygotuj kostkę do gry. Ile oczek wypadnie, tyle razy powtórz sylaby z głoską k.  

KA KO KU      
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5.Teraz będziemy powtarzać głoskę k w wyrazach. Pomoże Ci w tym gra planszowa – 
dostępna do wydruku na stronie https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-k-i-g/gra-
planszowa-z-gloska-k/ 

 

6.Przejdźmy teraz do trudnych zdań. Spróbuj je powtarzać tak często, jak tylko możesz.  

KOŃ LUBI BAWIĆ SIĘ Z KOZĄ. 



DZIADEK NOSI OKULARY. 

KURA ZNOSI JAJKA. 

WUJEK KUPIŁ KAPCIE. 

W LESIE MIESZKA DZIK I WYDRA. 

NA KOCU SIEDZĄ PAJĄK, ŚLIMAK I KRAB. 

OBOK KANAPY PRZELECIAŁ KOMAR. 

 

7. Dokończ zdania według własnego pomysłu. 

KUBA SIEDZI NA KARYM ………………. 

W KURNIKU ŚPIĄ ……………….. 

FRANEK KOPNĄŁ…………………… 

W POKOJU STOI NIEMOWLĘCE……………………. 

KACPER PO KOLACJI OBEJRZAŁ ŚMIESZNĄ………………….. 

MACIEK DOSTAŁ BOKSERSKĄ……………………………. 

KAMILA KUPIŁA SYNKOWI DO SZKOŁY MAŚLANĄ……………. 

W LESIE WYJĄ…………………… 

DZIECI LUBIĄ JEŚĆ SŁODKIE………………….. 

WRZUCIŁAM PRANIE DO……………………… 

 

8. Posłuchaj historyjki o przyjęciu u pani kury. Za każdym razem, kiedy usłyszysz nazwę 
ptaka, wstań i zademonstruj jego głos. 

Ptasia rodzina 

Na przyjęciu u kury i koguta zebrała się cała ptasia rodzina. Kura z radością pełniła rolę 
gospodyni. Witała wszystkich miłym słowem. Bocianowi powiedziała, że ma piękny biało- 
czarny fraczek. Zwróciła uwagę na nowe korale indyka. Pogawędziła z gołąbkami o ich 
nowym mieszkaniu na wieży ratusza. Uśmiechnęła się radośnie do przechodzących obok 
przyjaciółek kaczki i gąski. Kiedy pocieszała zmartwionego chorobą synka wróbla , przyszedł 
kogut z wiadomością, że kolacja gotowa. Kura zaprosiła gości na poczęstunek. Zastanawiała 



się, dlaczego nie ma wrony i kukułki. W tym momencie otworzyły się drzwi i stanęły w nich 
obie spóźnialskie. Wszystkie ptaki zasiadły do stołu. 

9. Czas teraz na powtórzenie głoski K w wierszyku. Miłej zabawy! 

 

“Kran” 
 

Myła ręce jakaś gapa, 
kap, kap, kap. 

Poszła,  
a kran dalej kapał, 

kap, kap, kap. 
Wczoraj kapał i dziś kapie: 

kap, kap, kap. 
I źle myśli o tej gapie, 

kap, kap, kap! 
To przez gapę kran ma katar,  

kap, kap, kap. 
Taki katar to jest strata! 

Kap, kap, kap. 
Bo te krople- to są grosze, 

kap, kap, kap. 
Grosz za groszem z wodą poszedł, 

kap, kap, kap. 
Co tu robić? Gapa nie wie, 

kap, kap, kap. 
A więc my powiemy gapie: 

“Dokręć kran!” 
O, już nie kapie! 

(M. Terlikowska) 

 
 
 
 
 
Źródło: 
M. Kobus, M. Polinkiewicz Zdania obrazkowo-wyrazowe. Materiał do terapii głosek k, ki, g, 
gi, h, hi Wydawnictwo Harmonia Gdańsk 2019 
I. Michalak- Widera Miłe uszom dźwięki. Usprawnianie narządów mowy i ćwiczenia 
prawidłowego wymawiania głosek. Wydawnictwo Unikat 2, Katowice 2007 
R. Sprawka, J. Graban – Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat. 
Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015. 

 


