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3 podejścia do nauczania wymowy
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1. Wymowy nie powinno się jakoś specjalnie uczyć –
najważniejsze są leksyka i gramatyka.

2. Należy dążyć do osiągnięcia przez uczniów idealnej 
wymowy – mają mówić bez naleciałości, obcego akcentu 
(niewykonalne laryngologicznie, neurologicznie i 
motorycznie po osiągnięciu wieku krytycznego –
lateralizacja półkul, zakończenia włókien nerwowych 
przestają rejestrować wszystkie długości fal). 

3. Uczymy wymowy w takim stopniu, który zapewni 
skuteczne porozumiewanie się.



Jak uczy się wymowy
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1) etap pierwszy: rozwijanie u uczących się słuchu 
fonematycznego, czyli umiejętności rozróżniania dźwięków 
(metody receptywne)

2) etap kolejny: wykształcenie prawidłowych wzorców 
kinestetyczno-ruchowych artykulacji (metody artykulacyjne)

Dopóki nie będzie w stanie rozpoznać, nie wymówi świadomie. 

Dopóki nie rozróżni dźwięków, będzie mieć duże problemy z 
zapamiętaniem.



Jak uczy się wymowy
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1) etap pierwszy – to rozwijanie u uczących się słuchu 
fonematycznego, czyli umiejętności rozróżniania dźwięków 
(metody receptywne)

◼ takie same czy różne (wejść – wyjść; Kasia - kasza)

◼ liczenie powtórzeń par minimalnych

◼ dopasowywanie wyrazu słyszanego do napisanego

2) wykształcenie prawidłowych wzorców kinestetyczno-
ruchowych artykulacji (metody artykulacyjne)



Metody receptywne

1. Takie same czy różne

2. Technika numeru

3. Technika powtórzonego wyrazu



Metody receptywne – cd.
4. Technika liczenia powtórzeń

6. Wskazywanie obrazka

Wije, wyje, 
wyje, wyje, 

wije, …

5. Technika dopasowania wyrazu usłyszanego do napisanego



Jak uczy się wymowy
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1) etap pierwszy – to rozwijanie u uczących się słuchu 
fonematycznego, czyli umiejętności rozróżniania dźwięków 
(metody receptywne)

2) wykształcenie prawidłowych wzorców kinestetyczno-
ruchowych artykulacji (metody artykulacyjne)

◼ imitacja (ważny kierunek powtórzeń)

◼ odczytywanie tekstu

◼ opis obrazka

◼ rymowanki, łamańce językowe



Metody artykulacyjne
1. Imitacja – powtarzanie za modelem (nagraniem, nauczycielem)
• najpierw  grupowo, chórem
• stosować kontrast (pary minimalne!), np. kasa – kasza
• dźwięk  podawać w wyrazie (kontekst fonetyczny)
• nowe wyrazy, wyrażenia powtarzać od końca, np. krzesło – ło – sło - krzesło

2. Odczytywanie fragmentów tekstu – dialogów, list wyrazów etc.

3. Opis obrazka ->

4. Technika pytań i odpowiedzi -
obserwacja wymowy ucznia 
skupionego na tworzeniu zdania

5. Tłumaczenie – dobieramy takie zdania do tłumaczenia, że uczeń musi 
wymówić wyrazy, których wymowę chcemy sprawdzić.

I inne: nagrywanie, wierszyki, łamańce językowe…



Za: L. Madelska, Bliźniacze słowa, Lublin 2010.



Strona wymowapolska.pl – test przesiewowy 
określający stopień percepcji dźwięków mowy
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Karta badania mowy (L. Madelska 
Bliźniacze słowa)



Karta badania mowy (L. Madelska 
Bliźniacze słowa)



Proszę przeczytać głośno wyraz:

poszliśmy

Gdzie pada akcent?
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Co to znaczy, że wymowa jest 
poprawna?



Co to znaczy, że wymowa jest 
poprawna?

poszliśmy

?

poszliśmy

18



Co to znaczy, że jakaś forma jest 
prawidłowa?

19

poszliśmy

poszliśmy



Realizacja ortograficzna 
nosowości

Jak poprawnie wymówić słowo 

ręce?
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[ręce] [rence]



Realizacja nosowości

ęc > [enc], np. więcej, bęc, kręcę; podobnie idąc [idonc]
ęt > [ent], np. tędy, okręty; podobnie prąd [pront], stąd 
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c n

ręce   [rence]



Start 1 – alfabet



Litery ę i ą są wymawiane jako samogłoski nosowe tylko 
przed szczelinowymi, tj.: s, z, sz, ż, rz, ś, ź, ch, h

 wąs 

 brąz 

 wiązać

 wąchać 

 stęchły 

Ale:

ząb, trębacz, pięta, drąg, rączka…

Z kolei: awans, trans… 

mogą być wymówione asynchronicznie [ą, ę]
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Wymowa ę i ą przed nieszczelinowymi 

(wargowymi, zębowymi, dziąsłowymi miękkimi, tylnojęzykowymi)
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m + p, b n + t, d, c, dz

n + cz, dż, 

ń + ć, dź

ŋ +k, g

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_nosowa_tylnoj%C4%99zykowo-mi%C4%99kkopodniebienna


Realizacja nosowości
 formy czasu przeszłego: samogłoska ą występująca przed 

spółgłoską ł traci rezonans nosowy – wymawiamy ją jak 
samogłoskę ustną o, np. [doł, płynoł, wziołem]. Wymowa 
ta nie ma wpływu na pisownię; piszemy tutaj zawsze ą: 
dął, płynął, wziąłem;

 ę + l, ł wymawiamy podobnie: wzięli [wzieli], wzięły 
[wzieły];

 uczulenie dzieci na 1 os. lp. – nie słyszą, ale pisze się ę; a 
nauczyciel powinien wymawiać [ę];

 uwaga na koniugacje: rozumiem (jak wiem), nie *rozumię
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Trudne do rozróżnienia 
samogłoski: y - e

Na czym polega różnica w wymowie?

wyjście vs. wejście

Proszę wyjść. vs. Proszę wejść.



Start 1





Jak prawidłowo wymówić 
wyrazy?

robię, robią, mamę, pąki, węgorz, 

pączek, kręty, pędzi, ciężko, wąsy, 

płynął, prąd, mąż, mąci, gęsty, tędy, 

grząski, piątek, dęby, chcąc, pęczek, 

sądzi, miesiąc, węższy, ląd, prędko, 

tępy, rąbie, zmęczony, wzięli, wziął, 

męka, ząb, jakąś, mąka, idą, proszę 

kawę, węże, trąbka, będę



 misja, 

 misia, 

 wizja

 mania, 

 szczenię, 

 wacie, 

 Mania,

 łatka, 

 mieszczanie, 

 mieście, 

 jeść, 

 szczebiot, 

 ścieg, 

 ciekną, 

 szczelinie, 

 jest, 

 ścielił, 

 łuski, 

 powidła, 

 bałwan,

 Gosię, 

 poszczę

 cenny

Proszę zapisać wyrazy i sprawdzić 
pisownię:



Dziękuję za uwagę!

31
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