
Wywoływanie głoski „r”

1. Zestaw ćwiczeń do wywoływania głoski „r”:

- Nagryzanie brzegów języka zębami, czyli masowanie i rozciąganie języka.
- Wysunięcie przedniej części języka między zęby i delikatne żucie go, tzn. masaż języka.
- Przeciskanie języka przez maksymalnie zbliżone do siebie zęby, tj. masowanie języka.
- Wysuwanie szerokiego języka z ust - zabawa Pokaż łopatkę.
- Odklejanie językiem chrupek kukurydzianych lub opłatka z podniebienia.
- Klaskanie czubkiem języka o podniebienie twarde, od najwolniejszych uderzeń po 
najszybsze - zabawa Jedzie konik.
- Wielokrotne odrywanie języka przyklejonego całą powierzchnią - do podniebienia - zabawa 
w mlaskanie.
- Zlizywanie z przedniej części podniebienia twardego przyklejonego kawałka czekolady, 
kropli miodu, odrobiny dżemu lub opłatka.
- Naśladowanie lub ssanie prawdziwego cukierka czubkiem języka.
- Przytrzymanie paska papieru wargami, a następnie zdmuchiwanie go z ust.
- Szybkie wypowiadanie głoski [l].
- Szybkie i kilkukrotne wybrzmiewanie ly z językiem uderzającym o górną wargę.
- Energiczne, wielokrotne wybrzmiewanie:
te, te, te,
ty, ty, ty,
de, de, de,
dy, dy, dy.
- Naśladowanie różnych odgłosów:
rybki - plum, plum,
indyka - gul, gul,
bociana - kle, kle,
chodaków - klap, klap,
mycia - chlapu, chlapu,
jazdy konnej – patataj.
- Śpiewanie różnych melodii na sylabach:
la, la, la,
lo, lo, lo,
le, le, le,
lu, lu, lu,
ly, ly, ly.
- Coraz szybsze wypowiadanie zbitki sylabowej la lo lu le.
- Szybkie kilkukrotne powtarzanie:
nalapatada,
nolopotodo,
nelepetede,
nuluputudu,
nylypytydy.



- Coraz szybsze i wielokrotne wypowiadanie zbitki bd.
- Powtarzanie ze stopniowym przyspieszaniem:
bda, bdo, bde, bdu, bdy,
pta, pto, pte, ptu, pty,
bda – pta,
bdo – pto,
bde – pte,
bdu – ptu,
bdy – pty.
- Podczas szerokiego otwierania jamy ustnej, unoszenie czubka języka do podniebienia a 
następnie szybkie i wielokrotne wymawianie przytępionych głosek: [t] [d] oraz zbitek 
spółgłoskowych td, tdn, a także zbitek sylabowych:
teda – teda,
tede – tede,
tedo – tedo,
tedu – tedu,
tedy – tedy.

2. Wierszyk “Kruk” – powtórz po rodzicu wierszyk 



3. Kodowanie – pokoloruj sylaby według kodu, powtórz sylaby 

4. “Różnice” – znajdź 5 różnic między obrazkami, zaznacz je i nazwij 



5. Zagadki na głoskę “r”:
 Spogląda z wysoka na kurki, na wannę. Gdy go używasz udaje fontannę.
 Ta maszyna pracowita niesłychanie samodzielnie wykonuje całe pranie. 
 Ma ją Mikołaj, koza, krasnale. Mama i córka nie mają jej wcale.
 Można by powiedzieć o niej, że jest całkiem zwykłym koniem, lecz od pyska do 

ogona jest paskami ozdobiona.
 Mogę być w muzyka dłoniach albo należeć do słonia.
 Mówią o nim, że ze strachu ciągle głowa w piachu.
 Gdy go odkręcę umyję ręce. 
 W morzu, w rzece lub w akwarium pływa i wszyscy mówią, że się nie odzywa.

6. Historyjka obrazkowa “Przygody żaby, żuka i żółwia”



7. “Rybki” – policz ile jest rybek, które Ci się podobają ?




