
Głoska l. 

Jak już wspomniałam, omawiając głoskę r, niekiedy studenci nie słyszą różnicy między 

r i l. Wtedy zarówno w miejscu polskiego r wibracyjnego, jak i l, pojawia się japońskie 

r uderzeniowe. Najtrudniejsze pod tym względem są wyrazy, w których l występuje w 

sąsiedztwie głoski zwarto - wybuchowej. Przejście od zwarcia i wybuchu do płynnej 

wymowy l okazuje się szczególnie trudne, na przykład w wyrazach: klucz, bluzka, 

dlaczego itp.  

Głoska l powstaje, kiedy czubek języka zwiera się z dziąsłami. Jest nazywana boczną 

dlatego, że między boczną powierzchnią języka a zębami tworzy się otwór (zaznaczony 

w specjalny sposób na schemacie), przez który przepływa powietrze.  

  Głoska l.

1. Usiądź przed lustrem.

2. Wymawiając aaaa..., unieś czubek języka do dziąseł i spróbuj przytrzymać go tam

dłużej. Powtórz ćwiczenie kilka razy tak, by powstała sylaba: al. 

3. Jeśli już dobrze wymawiasz -al, spróbuj po przedłużonym l bardzo delikatnie i

powoli opuścić czubek języka, wymawiając: alla, alla. 

4. Język musi pracować płynnie i delikatnie. Jeśli zamiast dotknąć dziąseł, uderzy o nie,
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powstanie japońskie r. 

5. Ćwicz połączenia przedłużonego l z różnymi samogłoskami: alla, ollo, ullu, elle, aż

poczujesz się pewnie. Dopiero później przejdź do połączeń ze spółgłoskami. 

al, ol, ul, el, yl 

alla, ollo, ullu, elle 

ala ola, ula, ela, yle 

la, lo, lu, le 

bal, medal, idol, symbol, sól, ból, przyjaciel, kaszel, fotel, hotel, obywatel, kąpiel, 

Wawel, styl, motyl, alkohol 

willa, ale, ulica, sala, na stole, kolega, daleko, niedziela, samolot, telefon, malować, 

bilet, pozwolić, po kolei, znalazłam, maliny, policzek, filiżanka, stolica, policja, wesele  

lipiec, liczyć, liście, listy, listonosz, listopad, litera, las, lato, lampa, latać, lodówka, lody, 

lepiej, lekcja, leżeć, lekarz, leniwy, lew, lubić, ludzie, luty   

mleko, myślał, chleb, wlać, balkon, album, Polska, tylko, nauczycielka, umywalka, 

butelka, palce, silny, czytelny, upalny, palma, lżej, ślisko, śliczny, ślub, śliwa, źli 

dla, dlaczego, podlewać, podliczać, plan, plecy, plaża, bluzka, bliski, blady, blok, 

bliźniak, blondyn, oglądać, klucz, klimat, szklanka, klej, klasa, oklaski, kluski  

Lody malinowe najlepiej smakują latem. 

Blady blondyn oglądał się w lustrze i myślał, dlaczego alkohol mu szkodzi.  

Ela i Ula to bliźniaczki.  

Wlej wody do flakonu i wstaw tulipany, które leżą na stole.  

Lubię malować las w listopadzie, gdy liście mienią się kolorami.  

W którejś szufladzie mam plan stolicy.  

Czy Alicja i Olga to bliskie koleżanki? 

Zanalazłam album z Polski, a w nim - po kolei zdjęcia: Wawelu, lekcji polskiego i 

ruchliwej ulicy pod oknem hotelu.   

Kiedy byłem w lipcu w Londynie, nie miałem czasu iść do lekarza.  
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Jacyś mili ludzie przynieśli mi lekarstwo na kaszel.  

Mój leniwy przyjaciel podlewa palmę w swojej willi raz na trzy lata. 

Jeśli mi tylko pozwolisz, będę uczyć się latać samolotem.  

W niedzielę listonosz przyniósł mi specjalny list - w butelce.  

Czasem nawet Polakom zdarzają się przejęzyczenia, gdy w jednym wyrazie występują 

obie głoski: r i l. Spróbuj, czy uda Ci się wymówić właśnie takie wyrazy: problem, 

parasol, lustro, kolory, karmel, relaks, urlop, kulturalny, reklama, folder, lider, literatura, 

kalmar, królik, krokodyl, goryl, kropla, królowa, rewolwer.  




