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Utrwalamy wypowiadając proste słowa, takie jak: 

Wa, we, wy, wo, wu; 

Awa, awe, awy, awo, awu, 

Ewa, ewe, ewy, ewo, ewu; 

Ywa, ywe, ywy, ywo, ywu; 

Owa, owe, owy, owo, owu;  

Uwa, uwe, uwy, uwo, uwu; 

Przechodzimy do wypowiadania dłuższych słów.  

Można także używać innych niż tu podane: 

 

„W” na początku słowa 

Wada, waga, wagon, wahadło, walc, walka, wapno, 

wazon, wanna, wałek, walizka, wakacje, woda, wełna, 

welon, wózek, wulkan,  

 

„W” w środku słowa 

 Kawa, ława, sława, owoce, słowo, mowa, głowa, kowal, 

mewa, śpiewa 

W – PRAWIDŁOWA REALIZACJA  

zbliżamy górne zęby do dolnej wargi 
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Proste zdania z głoską „W” 

Wąski wazon. 

Wąsaty wujek. 

Wesoły Wacek. 

Wadliwy wagon. 

Wyśmienita kawa. 

 

Dłuższe zdania z głoską „W” 

W walizce jest wazon. 

Na wyspie jest wulkan. 

Wujek śpiewa w zespole. 

Do wagonu włożono wózek. 

W wakacje jadłam dużo owoców. 

 

Po opanowaniu tego etapu  można wprowadzać zagadki, 

wierszyki, rymowanki z omawianą głoską, doskonaląc jej 

wypowiadanie w mowie spontanicznej. Np.: 

„Wandzia i wrotki” – Anna Paszkiewicz 

Wdział Wandzia nowe wrotki. 

W dwa warkocze wplotła frotki 

I w tęczowym, lekkim palcie 

Z wiatrem pędzi po asfalcie. 
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Wiatr rozwiewa jej warkocze, 

W Wandzi frotkach aż furkocze, 

Gdy na wrotkach z furią sunie. 

Zaraz z wiersza mi wyfrunie! 

 

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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