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ZESTAW ĆWICZEŃ NARZĄDÓW MOWY PRZYGOTOWUJĄCYCH        

DO WYWOŁANIA GŁOSKI [r] 

Głoska [r] jest drżąca, przedniojęzykowo-dziąsłowa, półotwarta, dźwięczna, twarda, 

ustna. 

Ćwiczenia języka: 

1. Nagryzanie brzegów języka zębami, czyli masowanie i rozciąganie języka. 

2. Wysunięcie przedniej części języka miedzy zęby i delikatne żucie go, tzn. masaż 

języka. 

3. Przeciskanie języka przez maksymalnie zbliżone do siebie zęby, tj. masowanie języka. 

4. Wysuwanie szerokiego języka z ust – zabawa „Pokaż łopatę”. 

5. Odklejanie językiem chrupek kukurydzianych lub opłatka z podniebienia. 

6. Kląskanie czubkiem języka o podniebienie twarde, od najwolniejszych uderzeń po 

najszybsze – zabawa „Jedzie konik”. 

7. Wielokrotne odrywanie języka przyklejonego całą powierzchnią do podniebienia – 

zabawa w mlaskanie. 

8. Zlizywanie z przedniej części podniebienia twardego przyklejonego kawałka 

czekolady, kropli miodu, odrobiny dżemu lub opłatka. 

9. Naśladowanie lub ssanie prawdziwego cukierka czubkiem języka.  

10. Szybkie wypowiadanie głoski [l]. 

11. Energiczne, wielokrotne wybrzmiewanie – z czubkiem języka uniesionym do wałka 

dziąsłowego, za górnymi  zębami – następujących logotomów: 

- te, te, te, 

- ty, ty, ty, 

- de, de, de 

- dy, dy, dy. 

     12. Śpiewanie różnych melodii na sylabach: 

 - la, la, la, 

 - lo, lo, lo, 

 - le, le, le, 

 - lu, lu, lu 

 - ly, ly, ly. 

     13. Coraz szybsze wypowiadanie zbitki sylabowej: la, lo, le, lu. 

     14. 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. 
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15. Unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego, wymawianie przedłużonego [d]                   

z równoczesnymi energicznymi, poziomymi ruchami palcem po wewnętrznej powierzchni 

języka lub po wędzidełku podjęzykowym. 

Ćwiczenia warg: 

1. Naśladowanie odgłosów z otoczenia (Uwaga! Głoska [r] nie musi być artykułowana, 

gdyż dopiero nad nią pracujemy): 

- samopoczucia w czasie zimna – brr, brr, 

- ruszającego motocykla – brum, brum, 

- parskanie konia – prr, prr.                                                                                            

2.  Energiczne pionowe poruszanie warg bokiem palca. 
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