
 

 Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski r: 
1. Mów wielokrotnie głoskę d..., ale język układaj wysoko w połowie sufitu (podniebienia, za 

wałkiem dziąsłowym), jest to d zaczarowane. Możesz to ćwiczenie wykonywać w pozycji leżącej, 

korzystając z małego lusterka. Po pewnym czasie, gdy język bez trudu odnajduje właściwe 

miejsce na podniebieniu górnym, możesz łączyć artykulację głoski d dziąsłowej z „leniwą 

ósemką”. Pozycja stojąca, dłonie splecione na wysokości oczu, kreśl w powietrzu leżące ósemki, 

zaczynając w lewo w górę, jednocześnie mów ddd... (dziąsłowe). 

2. Wymawiaj ddd..., przesuwaj szybko palcem pod językiem w prawo i w lewo, pobudzając go do 

drgań (język szeroki, rozluźniony, ułożony tuż za górnymi zębami). 

3. Doskonal drobne ruchy języka grając w grę „Plac zabaw” Gra „Plac zabaw” Przygotuj pionki i 

kostkę. Przesuwaj się o tyle pól ile wyrzuciłeś, czytaj lub powtarzaj logotomy z pól, przez które 

przeszedłeś. Pamiętaj, że głoska d jest wymawiana dziąsłowo. 

4. Baw się w mechanika samochodowego, który wymienia silniki w pojazdach. Naśladuj odgłosy 

pracy silnika mówiąc wielokrotnie logotomy: tttt, dddddd, tdtdtd, tdn, teda, tedu, tede, tedo, tedy, 

dda, ddo, dde, ddu, ddy, bda, bde, bdo, bdu, bdy Tedo, tedo, tedo, tedo 

5. Wykonuj ruchy naprzemienne mówiąc jednocześnie logotomy z ćwiczenia 4: 

• Dotykaj na zmianę prawym kolanem lewego łokcia i lewym kolanem prawego, mów rytmicznie, 

np.: tdn... 

• Dotykaj na zmianę prawą i lewą ręką lewej i prawej pięty, mów rytmicznie, np.: teda 

6. Mów (powtarzaj lub czytaj) wyrazy dwoma sposobami: 

I. Zamiast r mów zaczarowane ddd.... 

II. Mów ddd... poruszając palcem wskazującym wędzidełko, (tzw. r mechaniczne). Po pewnym 

czasie, gdy uzyskasz sprawność języka pozwalającą utrzymywać go pionowo, włącz do ćwiczeń 

trzeci sposób: 

III. Próbuj mówić głoskę r w wyrazach podpierając ją głoską d, np. tdrawa. Bogaty materiał 

słownikowy zawierają poradniki logopedyczne. Warto tworzyć listy wyrazów, które dziecko 

umieszcza w widocznym miejscu i codziennie czyta lub powtarza dwoma lub trzema sposobami. 

Inne materiały do utrwalania głoski r opracowane lub zmodyfikowane przeze mnie na potrzeby 

uczniów z deficytami rozwojowymi: 1. Wyliczanki Mów rytmicznie, (marsz) TIRLI DIRLI TRA 

(bieg) WYLICZANKA ZŁA. (marsz) TIRLI DIRLI DRA DRU DRE, (podskoki) KTO DZIŚ 

WYGRA KAŻDY WIE. 2. Wykonaj następujące polecenia: Drugi kwadrat –pomaluj na kolor 

szary. W czwartym trójkącie narysuj czerwone serduszko. W pierwszymi czwartym prostokącie 

narysuj różowe kropki. Opowiedz o tym, co zrobiłeś. 

3. Przeczytaj i skreśl zbędny wyraz. 

Wiewiórka ma rude zielone futro. 

W garnku wazonie jest barszcz. 

Romek ma srebrny zegarek lizak. 

Mirek choruje na rogalik grypę. 

Gram w bierki z bratem psem. 

Zaprosiłem Grażynę do cyrku cukru. 

Trener fotografuje gotuje grę drużyny. 

Nagrodą w konkursie rysunkowym były dzieci szkoła kredki. 

Radio grało od rana do domu wieczora gazety. 

Ryż, ogórek, pierś kurczaka, garnek i kefir to produkty na sałatkę. 

4. W każdym wierszu otocz pętlą identyczne wyrazy 

trawa tratwa tawa trawa 

drabina drabina drobina drabina 

strąk strak strąg strąk 

tramwaj trawaj tramwaj taramwaj 

dropsy drops dopsy dropsy 

5. Wykreśl zbędne litery 



pbw Hart Edwarda ma mądrą pmordę. 

Pbodarta kbarta spadła na parter. 

Czy nauka ortografii to daremny trud? 

Drogą nad Wwartą iść nie warto. 

Na ferie weź ppapeterię. 

Terier Grażyny jest uparty . 

Aktwor pobdróżuje brudnym kabrioletem. 

Marskość wątroby to przykra choroba. 

Czy zbnasz lekarstwo na nudziarstwo? 

Na wpodwieczorek podano ostro przyprawione ostrygi. 

Pozdrowienia od wzruszonego partneraw. 

Pierwsza bbarka z prawej jest najgorsza. 

Potwierpdzam, że dozorca bbył w twierdzy. 


