
 Korygowanie wymowy głosek [r]  

 

 Prowadz c wiczenia logopedyczne, nale y pomóc dziecku w dochodzeniu  

do prawidłowej wymowy poprzez u wiadomienie brzmienia głoski oraz pokazanie 

miejsca i sposobu artykulacji. Wywołuj c spółgłosk , wypowiadamy j  kilkakrotnie  

i do  gło no, aby zaprezentowa  prawidłowy d wi k. 

Głoska [r] jest przednioj zykowo-dzi słowa, dr ca, ustna, twarda i 

d wi czna. Przy jej wymowie koniec j zyka wibruje przy górnych dzi słach, boki 

przylegaj   

do wewn trznych powierzchni górnych z bów i dzi seł. D wi k ten mo e by  

opuszczany, zamieniany (np. na „j”, „l”) albo wymawiany gardłowo, policzkowo, 

wargowo, mi dzyz bowo czy bocznie. 

  

I. wiczenia narz dów mowy: 

 

- rozszerzanie warg w u miechu, 

- „malowanie sufitu” – podniebienia – j zykiem, 

- unoszenie szerokiego j zyka do wałka dzi słowego, 

- na ladowanie ssania cukierka czubkiem j zyka, 

- „kl skanie” szerokim j zykiem, 

- „wypychanie” j zykiem zbli onych z bów, 

- unoszenie szerokiego, lu nego j zyka do górnych dzi seł i wydmuchiwanie 

powietrza na przód j zyka z jednoczesnym wymawianiem [t]. 

 

II. Przygotowanie do wywołania głoski: 

 

(patrz: korygowanie wymowy [tr, dr]) 

Warto wi c w etapie przygotowawczym uwzgl dni  nie tylko wiczenia 

uwra liwiaj ce miejsce artykulacji, ale równie  pionizuj ce j zyk (szczególnie  

w przypadku artykulacji mi dzyz bowej!): 

- uderzanie czubkiem j zyka po wałku dzi słowym z jednoczesnym wymawianiem 

[ttttt], [dddd], [nnnn] najpierw powoli, potem coraz szybciej (usta otwarte, rozszerzone 

w u miechu, nieruchome), 



- uderzanie czubkiem j zyka po wałku dzi słowym z jednoczesnym wymawianiem 

[tdn – tdn - tdn] najpierw powoli, potem coraz szybciej (usta otwarte, rozszerzone  

w u miechu, nieruchome), 

- uderzanie czubkiem j zyka po wałku dzi słowym z jednoczesnym wymawianiem [t-

da, t-de, t-du, t-do] najpierw powoli, potem coraz szybciej (usta otwarte, rozszerzone  

w u miechu, nieruchome), 

- uderzanie czubkiem j zyka po wałku dzi słowym z jednoczesnym wymawianiem [d-

da, d-de, d-du, d-do] najpierw powoli, potem coraz szybciej (usta otwarte, 

rozszerzone  

w u miechu, nieruchome). 

 

- w trakcie wymowy [l] lekko podbijamy brod  lub potr camy palcem pod czubkiem 

rozlu nionego j zyka dziecka (j zyk szeroki, uniesiony do górnych dzi seł), 

- wymawiamy [d] lekko i delikatnie, j zyk jest lu ny, szeroki i napi ty w tylnej cz ci, 

aby mo na było wprawi  w drgania jego czubek, 

- je li dziecko ma wywołane zbitki [tr, dr], na ladujemy naturalne d wi ki z otoczenia: 

[trrr, frrr, prrr, brrr], potem pomijamy spółgłoski towarzysz ce i wydłu amy drgania. 

 

III.  wiczenia słuchu fonematycznego: 

Kla nij w r ce, gdy usłyszysz [r] (przykładowa lista słów: rok, lok, ryba, rama, kot, 

pole, pora, mur, mól, worek, panda, lampa, kora, rów, rura, koper itp.) 

 

 

IV. wiczenia artykulacyjne: 

 

- sylaby-logotomy: 

ra, ro, ru, re, ry 

ara, oro, uru, ere, yry 

 

- wyrazy: 

 

rok, raj, ruch, ryba, rama, rogi, rasa, rosa, ropucha, rabarbar 

kora, para, pora, kara, nora, worek, nurek, ogórek, biuro, marchew 

wir, mur, chór, bór, ser, koper, kaptur, szczur, potwór, otwór 



 

- zwi zki: 

 

wierny Azor 

pora roku 

chory Romek 

rower Arka 

numer czwarty 

urodziny Marii 

czerwony r cznik 

skarb piratów 

herbata z cukrem 

obrany ogórek 

 

- zdania: 

 

Jurek wyrwał marchew z ogródka. 

Na biurku Renaty rozsypały si  ró ne przybory. 

Artystka malarka portretowała generała. 

W rod  zrobi  rogaliki z lukrem. 

Czarny baran rozbił garnek z rosołem. 

W kolorowej kurtce zrobiła si  dziura. 

Weronika z Marylk  zbieraj  borowiki i kurki. 

Marta karmi rybki w akwarium. 

 

 

 

V. Wiersze, teksty (dopiero gdy głoska b dzie utrwalona w powy szym materiale). 

 

VI. wiczenia utrwalaj ce: 

 

  

 

 

 



 

1. Utwórz liczb  pojedyncz  o podanych wyrazów, ułó  zdania: 

 

rowery –      ryby -  

rury –       ramy -  

rumaki –      r ce -  

litery –      figury -  

pióra –      szczury -  

pomidory -      dziury –  

 

2. Utwórz zdrobnienia od podanych wyrazów, ułó  zdania: 

 

rak – raczek     ogórek -  

kalafior –      ser -  

wtorek –      kufer -  

renifer –      makaron -  

mur –       parówka -  

sarna -      herbata -  

 

3. Wstaw wyrazy odpowiednio do tabelki, ułó  zdania: 

 

rynna, rysuje, nora, Radom, rekin, rymowa , rakieta, piorun, parkujemy, robi, piórnik, 

górnik, uroda, rozdawał, park, karmi  

RZECZOWNIK CZASOWNIK 
 

  

  

  

  

  



  

 

4. Rozwi  krzy ówk , zilustruj hasło; ułó  zdania z wpisywanymi wyrazami. 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

 

1. Domek zbudowany dla ptaków. 

2. Chroni nas przed deszczem lub sło cem; zapomniała go Ola,  

kiedy poszła do przedszkola. 

3. U niego mo emy ci  włosy lub zrobi  sobie fryzur   

na jak  uroczysto . 

4. Dzie  tygodnia przed pi tkiem. 

5. Truj cy grzyb – czerwony w białe plamki. 

6. Zatyczka do butelki lub uliczny. 

7. Miesi c, w którym ko czy si  rok szkolny. 

8. Pracowity jak ………………. 

9. Stolica Polski. 

 

HASŁO: ……………………. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Ułó  zdania z rozsypanek wyrazowych, zapisz, odczytuj: 

 

prezentem jest Srebrna warto ciowym bardzo broszka na urodziny 

kurtk  i sweter w pomara czowy czarn  Marek ubrał si  

fryzur  ma Darek potargan  rud  brod  i strasznie 

czarne i wrony gawrony maj  Kruki piórka 

urodziny na Karola truskawkowy tort zrobiła Marysia 

marchewka z s : z groszkiem rosół z kury W garnkach 

 

 

Opracowała: Aleksandra Wejman, logopeda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


