
Scenariusz zajęć dla dzieci utrwalających wymowę głosek “k” i “g” 
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 Zajęcia nr 5 
 

 Utrwalanie wymowy głosek “k” i “g” - Klaun Kleofas 🎪 
 

 (Polecenia czytają rodzice/opiekunowie)  
 

Dzisiaj zabieram Ciebie do cyrku.  
Tam spotkasz klauna Kleofasa, który żongluje kolorowymi piłeczkami. 

 
 

1.   Przygotuj: blok rysunkowy, kredki, nożyczki, słomkę do napojów, płyn do 
robienia baniek (możesz go zrobić sam: jedna miarka płynu do mycia 
naczyń i dziesięć miarek wody), małe naczynie,okrągłe kulki śniadaniowe, 
zeszyt do zajęć logopedycznych. 
 

2.  Pobaw się bańkami; zanurzaj jeden koniec słomki do napojów w 
bańkowym płynie i dmuchaj delikatnie w drugi koniec. Powstaną piękne 
bańki. Wyobraź sobie, że to są kolorowe piłeczki. 
 

3.   Teraz czas na żonglowanie piłeczkami ( mogą być dowolne chrupki ). 
 
  Otwórz szeroko buzię, połóż kulkę śniadaniową na czubku języka i unoś ją 
w różnych kierunkach (każde ćwiczenie powtórz 10 razy): 
 

- przesuwaj język do przodu i do tyłu; 
 

- unoś język w górę, a potem opuszczaj w dół; 
 

- poruszaj językiem na prawo i na lewo. 
 

       Uwaga! Język pozostaje cały czas w buzi.  
   

4. Powtórz sylaby: 
   

- ko, ko, ko; 
 

- go, go, go; 
 

- ka, ka, ka; 
 

- ga, ga, ga; 
 

- ku, ku, ku; 
 

- gu, gu, gu. 
 
 

5. Czas na poznanie Klauna Kleofasa. To jest jego portret.  
 

Ilustracjastworzyła Joanna Kępa w oparciu o zjęcie ze strony: 
https://pl.freepik.com/premium-wektory/klaun-kreskowka-jazda-na-jednym-kole_2540752.htm#page=1&query=bilansowania%20cyrk&position=0 



Wkoło niego unoszą się kolorowe piłeczki. Policz je. Narysuj tyle samo kółek 
na kartce z bloku rysunkowego. Na piłeczkach zapisano wyrazy. 
Rodzice/opiekunowie przeczytają je Tobie kolejno, a Ty postaraj się je powtórzyć 
poprawnie. W nagrodę, za każdy prawidłowo powtórzony wyraz, pokoloruj (kółko) 
piłeczkę.  
Policz ile udało się Tobie pokolorować. Wszystkie? Gratuluję!  

 
6.   Kolej na trudniejsze zadanie. Powtórz zapisane niżej zdania. 

 
- Kanapa Kasi jest  wygodna. 
- Kotek Psotek pije mleko.  
- Na zagonie za domem rośnie kapusta. 
- Jakub pije z kubka  kakao. 
- Gucio to koza Kamila. 
- Tata kupił gazetę za złotówkę. 
- Genek lubi ciepłe golfy. 
- Mały gołąbek zgubił gałązkę. 
- W pokoju Kazika stoi globus. 
- Jagoda koło domu. znalazła guzik.  

 
7.   Narysuj w zeszycie do zajęć logopedycznych dwie rzeczy: jedną, w której 

nazwie słychać głoskę “k” i jedną, w której nazwie słychać głoskę“g”oraz 
uśmiechniętą minkę 😊 za udział w zajęciach. 

 
 

Dziękuję - logopeda 
Grażyna Kępa 


