KG
Hlásky K G
Obě tyto hlásky jsou tvořeny na měkkém patře. Při vyvozování hlásky K je potřeba, aby dítě otevřelo ústa, nechalo ležet jazyk volně, popřípadě mírně zaklonilo hlavu. Prstem nebo špátlí přidržíme
špičku jazyka tak, aby se nemohla zvednout nahoru a necháme dítě vyslovit T, TA, TE, TY, TO, TU.
Pokud správně přidržíte jazyk ozve se hláska K. Pokud se vyvození hlásky nedaří je dobré nechat
navozování hlásky K na odborníkovi.
slabiky:
áK, éK, íK, óK, úK, KA, KE, KY, KO, KU

slova:
voják, panák, mák, hák, puk, buk, pavouk, býk, domek, nok, pak, tak, vak, opak, Fík, Pepík, Kubík, padák, pupík, pátek,
tatínek, vodák, Vítek, útok, podfuk, nábytek, bubínek, kabátek, pokojík, obojek, Adámek, Ivánek, žák, bok, tlumok, lalok,
nok, mlok, žok, pluk, chudák, maják, junák, lesák, tabák, otok, palouk, macek, vánek, svátek, tácek, nábytek, váček,
bílek, vláček, pátek, dobytek, nožík, písek, bubínek, koník, pilník, Pepík, Toník, Jeník, malík, Káva, kape, kapka, kámen,
kapota, komín, kabina, kabáty, kopyto, kominík, kanón, kopaná, kope, koupe, koupelna, kuchyň, kupa, Kuba, kupuje,
kajuta, kabina, kost, kolo, kolotoč, koník, kůň, Katka, kytka, kůl, kůlna, kohout, kompot, koleno, kolínka, koupit, kostra,
kotník, kočka, kobra, koberec, kukačka, kačenka, kolibřík, kudlanka, kobylka, konev, konec, kotě, kotec, kapsa, klacík,
kladina, klid, kladivo, klobouk, Kladno, klouže, kváká, kvočna, kvedlačka, kvičí, maminka, tatínku, oko, mouka, louka,
vlákno, okno, zmokne, dýmka, kapka, kytka, látka, Hanka, banka, Májka, vlajka, babička, lavička, opička, ovečka, myška,
tužka, beruška, mašlička, židlička, knížka, výška, bříško, jablíčko, autíčko, písnička, zpěvačka, peklo, pájka, lýko, daleko,
mléko, sako, také, sladké, vlhké, tenké, díky, fíky, noky, broky, šipky, vlajky, obleky, deky, hezky, desky, lávky, malinký,
děkuje, pokape, naklade, podkova, tukový, nakonec, nakoupí, nakopne, nákladní, pokus, lakomý, lokty, zvyklý, okusuje, voskový, vykyne, vykoukne, kuká, kouká, klokan, knoflík, kluk, květák, klobouk, kaktus, kuskus, kominík, kamínky,
kladka, klíček, kulička, kouzelník, kyselka, kolébka, kakao, Kubík, kavka, kluzák, klouzek

věty:
Katka koupí mouku a mák. Voják kope zákop. Kominík leza na komín. Kluci hrají kopanou. Vykoupu se v koupelně.
Kohout kokrhá. Tatínek koupi kytku. Dědeček kouří dýmku. Tužkou píšu úkol. Kuba má nové kolo. Kotě spinká v botě.
Pohádky je konec. Kukačka kuká na buku. V kuchyni máme koberec. Hanka myje okno. Kůň má kopyta. Kapky kapou
na deštník. Bolí mě koleno i kotník. Mám v kapse kapesník. Babička koupila Kubovi hokejku a puk. Na poli kvete mák.
Jeník má bubínek. Na kolejích houká vlak. Kamil jezdí nakole. Kája se koupe ve vaně. Pepík je milý kluk. Koník má
okovaná kopyta. Maminka koupila jablka. V kolébce spinká miminko. Kuchař vaří květákovou polévku. Zatopíme v
kamnech. Házíme do potoka kamínky. Kouzelník vykouzlí králíka z klobouku. Kominík má bílou čepičku. Maminka a
tatínek pijí kávu. Maminka zpívá miminku ukolébavku. Táta koupil Kájovi nové kolo. Kamil utíká a Kája jede na kole.
Kamila je malá holka.

básničky:
Koulí Kája maličký,
Do dolíčku kuličky.
Koulí koulí kuličku
Do malého dolíčku.
U potoka na buku,
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Někdo volá ku ku ku.
Není to kluk,
Je to pták,
Komu kuká, komupak?
Víte jaký pták to je?
Kukačka se jmenuje.
Kája koupí mouku, mák,
Kávu, veku, mléko pak.
Volá venku maminka,
Kup k obědu kolínka.
Máma Kubu houpá,
Kuba jenom kouká.
Houpá Kubu, Kubíka,
Koupí mu pak koníka.
Kobyla má kopyta,
Po kamenech klopýtá.
Klape, klape kopyty,
Je to klapot veliký.
U Katky je kakao,
U Pepíka káva.
K tomu vdolky,
koblihy maminka jim dává.
Kapela jde okolo,
Kluk má konev a kolo.
Konev klepe do kola,
To je také kapela.

Hláska G se vyslovuje stejně jako hláska K, pouze je potřeba vyslovit ji více nahlas. Hláska K je neznělá, hláska G je znělá. Většinou si dítě hlásku G osvojí automaticky ihned po vyvození hlásky K.
slabiky:
GA, GE, GY, GO, GU

slova:
gatě, gauč, golf, guláš, gumáky, gumový, gesto, generace, gazela, galon, galoše, gól, guma, Gustav, Gábina, gouda,
Golem, gepard, Gita, gumový, gumuje, gumáky, vygumuj, kdo, kde, kdopak, kdykoliv, sága, logo, mega, omega, liga,
laguna, legrace, legrační, lego, leguán, jaguár, nugát, Magda, někdo, Olga, doga, vagon, legie, legíny, Egypt, magnet,
magnetofon, Hugo, fagot, begónie, angína
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věty:
Gita gumuje obrázek. Gustav má rád nugátové bonbony. Obuji si gumáky. Kdo to ví? Kde je guma? Gábina má nové
lego. Magda viděla v zoo leguána a jaguára. Hugo má angínu. Gábina má gumový míč. Táta má nové gumáky. Máma
používá gumové rukavice. Gustík dal gól. Ve škole je magnetická tabule. Ve vagónu nikdo není. Olga nosí gumáky.

básničky:
Magda hezky maluje,
Gumou trochu gumuje.
Magdo, Magdo negumuj,
Gumu podej, nehubuj!
Gusto, gusto, gustíku!
G je jak půl preclíku,
Guma jako křížala,
G je tenká žížala.
Kdo ví, kdo ví, kdo to kope,
Kdo to volá: gól já dal!
Je to Hugo – volá kluky,
A láká je na fotbal.
Kdopak fouká na fagot,
Fugu nebo polku?
Gábina u bogónie
Fouká na pikolku.
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