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Utrwalamy wypowiadając proste słowa, takie jak: 

Ca, ce, cy, co, cu; 

Aca, ace, acy, aco, acu, 

Eca, ece, ecy, eco, ecu; 

Yca, yce, ycy, yco, ycu; 

Oca, oce, ocy, oco, ocu;  

Uca, uce, ucy, uco, ucu;  

Ac, ec, yc, oc, uc. 

 

Przechodzimy do wypowiadania dłuższych słów.  

Można także używać innych niż tu podane: 

 

„C” na początku słowa 

Cacko, cal, cel, celnik, cegła, cegielnia, cena, cebula, cekin, 

cynk, cygan, cyklon, cynamon, cylinder, cymbałki, córka, 

cyrk, cerata, cena, cukierki,  

 

C – PRAWIDŁOWA REALIZACJA  

czubek języka układamy przy wewnętrznej stronie 

dolnych zębów, wargi układają się w uśmiech, tak aby 

przylegały do zębów (zęby są widoczne). 
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„C” w środku słowa 

Ocet, placek, ulica, motocykl, owoce, kucyk, akacja, klocki, 

kolce, koncert, taca, plecak, abecadło, ocean, kocyk,  

 

„C” na końcu słowa 

chłopiec,  noc, latawiec, palec, widelec, pajac, plac, goniec, 

hamulec, koniec, lipiec, makowiec, piec, taniec, moc, koc 

 

 

Proste zdania z głoską „C” 

Całe abecadło. 

Cenna pomoc. 

Cudowny pałac. 

Cynamonowy placek. 

Cytrynowy cukierek. 

Lekcja tańca. 

Mocny ocet. 

Córka Celiny. 

Filcowy kocyk. 

Gorący lipiec. 

Latawiec Jacka. 

Nocny koncert. 

 



 

TERAPIA WAD WYMOWY – GŁOSKA „C” 

OPRACOWAŁA: mgr Jolanta Szmagała 

 

3 
 

Dłuższe zdania z głoską „C” 

Celinka ceruje koc. 

Na tacy są owoce. 

W butelce jest ocet. 

Chłopiec ma latawiec. 

Jacek ma nowy plecak. 

W cegielni pracują robotnicy. 

Na choince wiszą cukierki. 

Kucyk galopuje po placu. 

 

Po opanowaniu tego etapu  można wprowadzać zagadki, 

wierszyki, rymowanki z omawianą głoską, doskonaląc jej 

wypowiadanie w mowie spontanicznej. Np.: 

 

„Placek Jacka” 

D. Krupa 

Oto mały Jacek, co wypiekał placek. 

Placek owocowy, z lukrem cytrynowym. 

Słodki i pachnący, pulchny i gorący. 

Placek dla Celiny, Wacka i Lucyny. 
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Gdy dziecko zapomina się i mówi nieprawidłowo 

ćwiczoną głoskę to zwracamy mu uwagę i nie pozwalamy 

utrwalać błędnych nawyków. 

 

By ćwiczenia przynosiły należyty efekt 

 należy ćwiczyć codziennie przez 15-20 minut. 

 

 

Życzę miłych ćwiczeń. 

Jolanta Szmagała - logopeda 
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