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Ćwiczenia wstępne 

przygotowujące do prawidłowego wymawiania głoski R 

 

 

Głoska [r] jest najtrudniejszą z wszystkich głosek języka polskiego. U prawidłowo 

rozwijającego się dziecka pojawia się ona jako ostatnia w jego wymowie. Powinno to nastąpić 

w okolicach piątych urodzin dziecka. Nie zawsze jednak chce się ona pojawić. Wtedy trzeba 

działać.  Sama nie przyjdzie, a czekanie tylko pogorszy sytuację. 

 

ROTACYZM 

Inaczej reranie - to nieprawidłowa realizacja głoski [r]. W ramach rotacyzmu wyróżniamy: 

 mogirotacyzm (opuszczanie głoski [r]),  

 pararotacyzm (zastępowanie głoski [r] innymi głoskami),  

 rotacyzm właściwy (zniekształcanie głoski, zastępowanie prawidłowego [r] dźwiękami 

niesystemowymi). 

  

Przyczyn rotacyzmu może być wiele. Podaje tu kilka z nich: 

 nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych, języka, podniebienia twardego, wady 

zgryzu, 

 niesprawny czubek języka ( za duży i za gruby, obniżone lub wzmożone napięcie 

mięśniowe, zbyt krótkie wędzidełko językowe),  nieprawidłowy słuch, 

 nieprawidłowe wzory wymowy osób z otoczenia dziecka. 

 

Zajmiemy się tutaj terapią rotacyzmu. Pierwszym krokiem jest odzwyczajenie od wymawiania 

dźwięku niesystemowego ( np. tzw. [r] francuskiego). Dlatego też osoba wszędzie tam, gdzie 

występuje w wyrazach [r] (wymawiane nieprawidłowo), powinna wymawiać [l]. Gdy to już się 

zautomatyzuje, a osoba potrafi ładnie i bez problemów wymawiać [l], przechodzimy do 

właściwej terapii. 
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Ćwiczenia narządów mowy przygotowujące aparat artykulacyjny do wymowy głoski R., 

które mają na celu wyćwiczenie sprawności czubka języka. 

Ćwiczenia języka 

1. Sklejanie pierogów- nagryzanie brzegów języka zębami ( masaż). 

2. Wyżymaczka- przeciskanie języka przez maksymalnie zmienione do siebie zęby. 

3. Łopatka- wysuwanie szerokiego języka z buzi nie dotykając zębów. 

4. Konik- kląskanie czubkiem języka o podniebienie twarde ( zmiana układu warg jak przy 

głosce u-i). 

5. Zaczarowane miejsce - odklejanie czubkiem języka z przedniej części podniebienia 

twardego chrupka, opłatka, czekolady, nutelli, kropli miodu. 

6. Zdmuchiwanie skrawka papieru umieszczonego na czubku języka. 

7. Przytrzymywanie czubkiem języka, ssanie cukierka pudrowego lub naśladowanie. 

8. Trzepanie dywanów - szybkie i kilkukrotne uderzanie językiem o górną wargę 

wybrzmiewając ly. 

9. Piosenkarz - śpiewanie różnych melodii na sylabach, poruszając jedynie językiem - nie 

brodą, przy szeroko otwartych ustach: 

la,la,la, 

lo,lo,lo, 

le,le,le, 

lu,lu,lu, 

ly,ly,ly, 

10. Wypowiadanie zbitki sylabowej lalolule najpierw wolno, potem coraz szybciej. 

11. Chiński język- wypowiadanie zbitek sylabowych - szybko i kilkakrotnie: 

nalapatada, 

nolopotodo, 

nelepetede, 

nylypytydy. 

12. Traktor- wielokrotne, coraz szybsze wypowiadanie  zbitki bd, a następnie sylab: 

bda, bdo,bde, bdu, bdy, 

pta, pto, pte, ptu, pty, 

bda- pta, 
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bdo- pto, 

bde- pte, 

bdu- ptu, 

bdy- pty. 

13. Paplanie- wielokrotne  coraz szybsze wypowiadanie: 

tedamwa, 

tat tedat, 

ente, dente, 

lelum polelum, 

ble, ble, ble, 

tla, tlo, tlu. 

 

14. Co to jest? Pieczemy go na rodzinki dla chłopczyka i dziewczynki – TORT 

Co słyszysz na początku wyrazu słowa TORT? 

Wymawiamy szybko, delikatnie i wielokrotnie dziąsłową głoskę T przy znacznym 

otwarciu ust i nieruchomej żuchwie tttttttt……… 

15. Na urodzinowy tort przyszła Danusia. Jaką literkę słyszysz na początku imienia  

Danusi?  Powtarzamy głoskę D szybko, delikatnie i wielokrotnie dziąsłową głoskę D przy 

znacznym otwarciu ust i nieruchomej żuchwie ddddddd…………… 

16. Łączymy głoskę TD i wymawiamy coraz szybciej i naprzemiennie t,d,t, tdt,tdt,tdt, 

17. Łączymy głoski TDN i naśladujemy pociąg t,d,n, tdn,tdn,tdn. 

18. Łączymy głoski T i D z samogłoskami 

tda, tdo, tde, tdy, tdu 

dda, ddo, dde, ddy, ddu 

teda, tedo, tede, tedy, tedu 

teda- deda 

tedo- dedo 

tedu- dedu 

tede- dede 

tydy- dydy 
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 Wymawiając: tda, tdo, tde, tdy, tdu- td ma być krótkie, delikatne i dziąsłowe, 

natomiast a, o, e, y, u- długie z naciskiem 

 Wymawiając dda, ddo, dde, ddy, ddu- dd ma być krótkie , delikatne i dziąsłowe 

natomiast a, o, e, y, u- długie i z naciskiem 

 Wymawiając dziąsłowe DDDD szybko przesuwamy na boki palcem / lub patyczkiem 

pod językiem, pobudzając go do drgań. Zamiast  DDDD, możesz wymawiać ŻŻŻŻ lub 

ścisnąć policzki przy wymawianiu TLU, TLU. 

 

Pamiętaj! 

Ćwiczenia prowadzimy przy otwartych ustach. Czubek języka dotyka wałka 

dziąsłowego ,,MAGICZNEGO MIEJSCA’’ ( tuż za górnymi jedynkami).                      

Wykonujemy szybkie ruchy językiem! 

 W sprzedaży są również korektory do rotacyzmu, które zastępują poziome ruchy 

palca osoby ćwiczącej. 

 Trzymanie aparatu z wprawioną w ruch szpatułką jest wygodniejsze niż szybkie 

poruszanie palcem pod językiem. 

 Stosowany bywa też sposób lekkiego podbijania brody w czasie wymawiania 

głoski L. 

 Zanim rozpoczniesz trening głoski R z dzieckiem warto sprawdzić wędzidełko 

podjęzykowe- często jest ono zbyt krótkie i bez zabiegu podcięcia ( frenotomii), 

wywołanie głoski R- nie będzie możliwe. Decyzja o podcięciu wędzidełka powinna 

być poprzedzona konsultacją logopedyczną – laryngologiczną, na której lekarz 

laryngolog dokona oceny budowy i ruchomości języka oraz wędzidełka, a logopeda 

oceni, czy i w jakim stopniu skrócone wędzidełko będzie mogło mieć wpływ na 

prawidłowy rozwój mowy. 

      

19. Wypowiadanie rymowanki:- głoska T- wymawiana w sposób przytępiony, tzn. z językiem 

na podniebieniu: 

Kto to tutaj tak tupie? 

To tato tutaj tak tupie 

Ach, tato, tutaj tak tupie! 

20. Wyrazy dźwiękonaśladowcze- naśladowanie odgłosów, zaczynając od szeptu:  

 śpiewający mały ptaszek- la la la trla, lo lo lo trlo, le le le trle, ly ly ly trly, trlu, trli, 
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 gra na trąbce- tra tra tra, tro tro tro, tre, tre, tre, 

 groźny pies – wrr, wrr, wrr, 

 ćwierkające wróble- ćwir, ćwir, ćwir, 

 fruwające ptaki – fru, fru, fru, 

 zepsuty karabin maszynowy- tr tr tr, dr dr dr, 

 traktor- tur tur tur, tyr tyr tyr, pyr pyr pyr, 

 świnka – chrum chrum, 

 zatrzymanie konia – pyr, pyr 

 dzwonek – dryń, dryń, 

 zapalanie światła – pstryk, 

 pękający balonik – trach, 

 szorowanie zębów- szuru, szuru, 

 śpioch- chr, chr, chr 

 wrona – kra,kra,kra, 

 samochód- brum, brum. 

 

           Systematycznie wykonuj ćwiczenia w domu od 10- 15. min. dziennie. Język musi 

           nauczyć się, w którym miejscu w buzi będzie pracował. Żeby mózg tą nową 

           umiejętność zakodował, musi być ona regularnie powtarzana. 

     

                                                                                                                                                                                                                                       

mgr Anna Profis 

Logopeda  


