
Zmagania z głoską  r

Pracując nad wywołaniem głoski r  w poprawnym brzmieniu należy pamiętać o ćwiczeniach motorycznych
języka oraz o ćwiczeniach oddechowych. Bardzo pomocne są również zabawy artykulacyjne opisane w 
artykule „Zabawy artykulacyjne przygotowujące do wywołania  głoski r”

Kolejnym krokiem terapeutycznym są próby wywołania głoski   r   metodą fonetyczną polegającą na 
zastępowaniu jej  głoską   d,   którą realizuje się uderzając czubkiem języka o wałek dziąsłowy:

1.-usta uchylone, szczęki zdystansowane
   -czubek  języka uniesiony do góry
   -powtarzamy bardzo szybko i energicznie uderzając językiem o wałek dziąsłowy:
            *ddddddd…
            *tttttttttttt…
            *tdtdtdtdtd…

 2.Powtarzanie sylab z zastępowaniem głoski r głoską d realizowaną dziąsłowo. Bardzo ważne jest, aby 
szczęki były zdystansowane, czubek języka nie uderzał o zęby, ale o wałek dziąsłowy bardzo szybko i 
energicznie.

- dra=dda przy czym czubek języka uderza 2 razy o wałek dziąsłowy:
dda,ddo,dde,ddu,ddy
adda,odda,edda,udda,ydda
addo,oddo,eddo,uddo,yddo
adde,odde,edde,udde,ydde
addu,oddu,eddu,uddu,yddu
addy,oddy,eddy,uddy,yddy

 
-tra=tda  przy czym czubek języka uderza 2 razy o wałek dziąsłowy:
tda,tdo,tde,tdu,tdy
atda,atdo,atde,atdu,atdy
otda,otdo,otde,otdu,otdy
etda,etdo,etde,etdu,etdy
utda,utdo,utde,utdu,utdy
ytda,ytdo,ytde,ytdu,ytdy

- ed ed ed ed ed powtarzamy szybko i energicznie ,głoska e powinna być krótka i delikatna, zaś d 
realizowane na wałku dziąsłowym

3.Powtarzanie wyrazów z głoską r znajdującą się po głosce d,t zastępując głoskę r głoską d realizowaną 
dziąsłowo np.drabina=ddabina, draka=ddaka, drewno=ddewno, druk=dduk ,tran=tdan, trop=tdop, 
troska=tdoska, tramp=tramp itp.

Jeżeli podczas wymawiania   d   dziąsłowego pojawi się głoska   r   utrwalamy ją na materiale językowym,
wybranym pod względem występowania głoski   r   w wyrazie:

1.Sylaby i wyrazy zawierające grupy spółgłoskowe: 
 -dra,dro, dre, dru, dry  
np.drabina, dropsy, dresy, drugi itp

 -tra, tro, tre, tru, try 
 - troje, trep, truskawka, trybuna itp.

 -adra, adre,adru,adro,adry,



 -odra,odro, odre, odru, odry,
 -edra, erdre, edro, edru, edry, 
 -udra, udro,udre,udru,udry,
- ydra,ydro,ydre,ydru,ydry 
-idra,idro,idre,idru,idry
-kołdra, biedronka, wiadro, zdrowy, adres modry, mądry itp

-atra, atro, atre, atru, atry
-otra,otro,otre,otru,Otry
-utra,utro,utre,utru,utry
-etra,etro,etre,etru,etry
-ytra,ytro,ryte,ytru,ytry
-itra,itro,itre,itru,itry
-atrament, wiatrak, chytry, bystry,
 
dalej analogicznie: pra,  bra, kra, gra, fra, wra itp.
 
2.wyrazy zawierające r w nagłosie, a w następnej kolejności samogłoski np. rak,rampa,rasa,rok,ropa itp

3.wyrazy zawierające r w śródgłosie w otoczeniu samogłosek np. kora,mury,kury,wisiorek itp

4. wyrazy zawierające r w wygłosie np.tor,mur,chór,wiór,sznur,tur itp.

5. wyrazy, w których głoska r występuje dwu lub trzykrotnie np. rower, rabarbar, Barbara itp

6. wyrazy , w których oprócz głoski r występują najczęściej spotykane substytucje 
np.trolejbus,makulatura,kultura,mural,kaloryfer,Maryla itp

7.głoska r w zestawach wyrazów, zdaniach, rymowankach, opowiadaniach i mowie spontanicznej

Gdy metody fonetyczne nie przynoszą efektu można próbować metod mechanicznych:

1.„Piła” - wybrzmiewanie przedłużonego d dziąsłowego  z równoczesnymi energicznymi, poziomymi 
ruchami palcem po wędzidełku podjęzykowym (bardzo ważne jest aby czubek języka był uniesiony do 
góry, język nie przylegał do podniebienia dużą powierzchnią, bowiem może to doprowadzić do 
wywołania lub utrwalenia r dorsalnego)

2.”Młotek”wybrzmiewanie przedłużonego d dziąsłowego  z równoczesnymi energicznymi uderzeniami w 
brodę (szczęki muszą być zdystansowane) (bardzo ważne jest aby czubek języka był uniesiony do góry, 
język nie przylegał do podniebienia dużą powierzchnią, bowiem może to doprowadzić do wywołania lub 
utrwalenia r dorsalnego)

3.”Mikser” „ przedłużamy artykulację głoski ż jednocześnie opuszczając kilkakrotnie żuchwę

4. „Brrr” szybka realizacja głoski bbbbbb z jednoczesnym „graniu” palcem na wardze

5.”Dzwonek” szybko i delikatnie powtarzamy ddd, pochylamy lekko głowę i stukamy w brodę, w 
podobny sposób powtarzamy dyn,dyn,dyn

6.„Motorek” wykonywanie wibracji warg z jednoczesnym wsuwaniu czubka języka między wargi (tego 
ćwiczenia nie powinny wykonywać dzieci ze stwierdzonym r międzyzębowym lub dorsalnym)

7. „Suszarka” – mocne dmuchanie na czubek języka uniesiony do wałka dziąsłowego, aż do pojawienia 
się tr



8.” Papierek”- na czubek języka wysunięty odrobinę z ust  przyklejamy skrawek papieru i zdmuchując 
go wprawiamy język w wibracje (tego ćwiczenia nie powinny wykonywać dzieci ze stwierdzonym r 
międzyzębowym lub dorsalnym)

Zarówno metody fonetyczne jaki też mechaniczne nie są łatwe zarówno w wykonaniu jak również  w
opisie. W związku z tym dorosłej osobie wymawiającej poprawne r może być trudno  zrozumieć i 
zrealizować poprawnie opisane powyżej ćwiczenia, dlatego warto nauczyć się ich  pod kontrolą 
specjalisty. Pozwoli to uniknąć nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń,mogącego niekiedy 
doprowadzić do utrwalenia zniekształconego brzmienia głoski.
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