
TERAPIA GŁOSKI R 

 
Wszystkie ćwiczenia dziecko wykonuje z pomocą rodzica – 

 rodzic czyta a dziecko powtarza 
 

 

ĆWICZENIA NARZĄDÓW MOWY 

 

1. Język 

 • wysuwanie i chowanie j. 

 • j. szeroki – wąski 

 • j. dotyka górnej i dolnej wargi 

 • j. dotyka górnych i dolnych dziąseł  

• kląskanie • masaż j. między zębami  

 

ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE 

 

• unoszenie j. do dziąseł + dmuchanie  

• wymowa a-l  

• j. między parskające wargi  

• gra na trąbce  

• parskanie  

• zimno br  

• la la la  

• lo lo lo 

 • lu lu lu  

• le le le  

• llllllllllll 

 • wymowa dziąsłowa : 

✓ tttttttt ddddddd nnnnnnnn 

✓  td td td td tdn tdn tdn tda tda tda tdo tdo tdo tdu tdu tdu tde tde tde  

✓ udu odo ada tedu tedo teda 

✓  trla trla trla trlo trlo trlo tra tro tru  

✓ atra atro atru otro otru otra otre edre edru edro  

• dmuchanie na papierek przyklejony do czubka j. (wymowa tr t tr ) 



Wyrazy do ćwiczeń utrwalających wymowę [ r ] 

  

• [tr-] trawa, trasa, trud, tran, tren, tratwa, trampki, trąbka, troska, truskawka, opatrunek, trapez, trącać, 

tramwaj, trampki, trąba, troje, trochę, trudny, trybuna, tryskać, trójkąt, truć, tresować, trociny, trolejbus, 

tronowy, trujący 

• [-tr-] strażak, wiatrak, siostra, futro, jutro, lustro, patrol, wątroba, piętro, strona, opatrunek, struś, 

strumyk, futryna, cytryna, strych, atrament, chytry, futro, futryna, jutro, natrysk, pietruszka, potrafić, 

potrawa, otrucie, otruty, utrata, wiatrak, zatracić, zatrucie, katastrofa, siostra 

• [-tr] jesiotr, litr, łotr, metr, wiatr, teatr 

• [dr-] drabina, droga, drewno, drewniaki, drut, dramat, drapać, drasnąć, drapieżnik, drewniany, dręczyć, 

drobny, drogowskaz, drops, drozd, drożdże, drób, drugi, druk, drużyna, dresy, 

• [-dr-] kołdra, wiadro, zdrowy, biedronka, landrynki, adres, biodro, hydrant, odrabiać, modry, podróż, 

udręka, wydra, kwadrat, 

• [pr-] naprawa, zaprawa, papryka, oprawa, sprawa 

• [-pr-] pranie, prasa, proch, prom, promyk, prostokąt, proszek, prezydent, próba, prysznic 

• [br-] brama, brat, bratek, broda, brokuły, broszka, brew, bryła 

• [-br-]  fabryka, kobra, obraz, obrus, zebra 

• [mr-] mrok, mrowisko, mrówka, mróz 

• [fr-] frak, fraszka, frytki, 

• [-fr-] gofry, cyfra 

• [wr-] wrak, wrona, wróżka 

• [-wr-] gawron, powróz, skowronek 

• [kr-] kra, krab, kraj, kran, krasnal, kraść, krawat, krawcowa, krążek, kredka, krem, kreska, krew, kręcić, 

krochmal, kroić, krokodyl, krokus, kropka, kropla, krowa, królewicz, królewna, król, królik, krótki, 

kruk, kryć, kryzys 

• [-kr-] ekran, mokry, pokrywka, mikrobus, mikrofon, mikroskop 

• [gr-] gra, grabie, grać, granat, grat, groch, gromada, groszek, groźny, grób, grubas, gruby, gruchać, 

gruchot, grudzień, grupy, gruszka, grypa, gryzmolić, gryzoń, gryźć 

• [-gr-] agrafka, agresja, agrest, emigracja, fotograf, igrać, kaligrafia, nagranie, nagroda, ograniczać, 

ogrodnik, ogromny, ogród, ogryzek, pogrom, pogróżka, pogryźć,  tygrys, wygrać, zagrażać, zagroda 

• [chr-] chrupki, chrust, chryzantema, chrabąszcz 

• [śr-] środa, środek, śruba, śrubokręt, śrut 

• [źr-] źrebak, źrenica, źródło 

• [sr-] sroka, srebro 

• [szr-] szron, szrama 

• [r, j ] kraj, strój, rajstopy, rajtuzy, trójka, kasjer, jarosz 

• [r, l ] rogal, rolnik, rondel, rulon, góral, parasolka, relaks, galaretka, brukselka, kalarepka, seler, morele, 

kaloryfer, telewizoor, brylant, lampart, latarka, landrynki, kelner, krasnal, krokodyl, goryl, kropla, król, 

królewna, królik, marmolada, patrrol, pralka, pralnia, wróbel, telegram, żyrandol, korale, frędzle, 

okulary, plaster, portfel, elektroluks 

• 2 x [r ] traktor, trener, froterka, parter, krakers, program, chirurg, marmur, rower, rura, radar, termometr, 

barometr, śrubokręt, tornister, marynarka, proporczyk, kaloryfer 

• 3 x [r ] rabarbar 

• [r,j, r ] premier, fryzjer, juror, 

• [r , l, r] rewolwer 

  

 

 



W nagłosie: rak, radio, rakieta, rama, robak, robot, rodzynki, rok, rosa, rebus, rekin, regał, ruch, róg, rumak, 

rumianek, rów, róża, ryba, rycerz, ryk, rynek, rynna, rysunek, ryś, ryś, ryż 

W śródgłosie: aparat, baran, kara, gitara, parapet, kareta, marynarz, makaron, kora, korona, korek, taboret, 

torebka, torebka, worek, beret, córka, futerał, temperówka, generał, kura, góra, skóra, burak, chmura, sznurek, 

nurek, ogórek, mundurek, parówka, żyrafa, serce, dziura, sarna, garnek, górnik, suszarka, herbata, koperek, 

koperta, czwartek, port, tort, cyrk, cukierki, pomarańcza 

W wygłosie: bar, katar, komar, por, pomidor, cukier, deser, komputer, zegar, koper, kefir, numer, pazur, 

wicher, puder, ser, sweter, wieczór, bór, chór, mur, sznur, szczur 

  

[r, j ] kraj, strój, rajstopy, rajtuzy, trójka, kasjer, jarosz 

  

[r, l ] rogal, rolnik, rondel, rulon, góral, parasolka, relaks, galaretka, brukselka, kalarepka, seler, morele, 

kaloryfer, telewizoor, brylant, lampart, latarka, landrynki, kelner, krasnal, krokodyl, goryl, kropla, król, 

królewna, królik, marmolada, patrrol, pralka, pralnia, wróbel, telegram, żyrandol, korale, frędzle, okulary, 

plaster, portfel, elektroluks 

  

2 x [r ] traktor, trener, froterka, parter, krakers, program, chirurg, marmur, rower, rura, radar, termometr, 

barometr, śrubokręt, tornister, marynarka, proporczyk, kaloryfer 

3 x [r ] rabarbar 

[r,j, r ] premier, fryzjer, juror, 

[r , l, r] rewolwer 

 

Zagadki logopedyczne z głoską r 

 

· Choć się zielonej trawy naje, to jednak białe mleko daje???? 

· Nie gryzą , choć zęby mają , ogrodnikom pomagają???? 

· Najlepszym lekarzem złamanego ołówka jest??? 

· Wisi w łazience wycierasz nim ręce??? 

· Rudą kitką się chlubi orzeszki bardzo lubi???? 

· W piórniku noszę kolorowe, dzięki nim rysuję obrazy nowe??? 

· Ma ja na nosie Hilary pan wnet poprawiają wzroku stan??? 

· Słodki, w papierek jest zawinięty, czekoladowy lub z dodatkiem mięty???? 

· Na ręce, na ścianie na kościoła wieży godzinę wskazuje czas dokładnie mierzy???? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wierszyki logopedyczne z głoska r 

 

· A ten wilczek szray, bury ma kły ostre i pazury, raz, dwa, trzy. A ty wilczku rozbójniczku chodzisz sobie po 

gaiczku raz, dwa, trzy. 

· Co to się tak rusza nisko? To dziateczki jest mrowisko. Czyście nigdy nie iwdziały jak ten naród żyje mały? 

· Stray zegar od pradziada nic nie robi tylko gada ledwie skończy już zaczyna co godzina to nowina 

· Wuj prasaol sobie sprawił ledwo w kątku go postawił zaraz Julka mały Janek cap za niego, smyk na ganek z 

ganku w ogród i przez pola het używać parasola 

· Pucu, pucu, chlastu, chlastu nie mam raczek jedenastu tylko dwie mam rączki małe lecz do prania doskonałe 

· Atrament czarny jak czarna ziemia jasną karteczkę wzorkami przemienia kiedy to białe zamienia się w czarne 

praca człowieka nie idzie na marne. 

 

 

Rrrrr... 

Czarna krowa w kropki bordo 

gryzła trawę kręcąc mordą. 

Kręcąc mordą i rogami gryzła trawę 

wraz z jaskrami. 

„Czarna krowo, nie kręć rogiem, 

bo ja pieróg jem z twarogiem: 

gdy tak srogo rogiem kręcisz, 

gryźć pieroga nie mam chęci”. 

„Jedz bez trwogi swe pierogi, 

nie są groźne krowie rogi. 

Jestem bardzo dobra krowa 

Rodem z miasta Żyrardowa. 

Raz do roku w Żyrardowie 

pieróg z grochem dają krowie. 

Więc mi odkrój pół pieroga 

a o krowich nie myśl rogach. 

Ja ci również radość sprawię: 

Jaskry, które rosną w trawie, 

zręcznie ci pozrywam mordą 

Baran 

Przyszedł baran do barana 

I powiada „proszę pana, 

Nogi bolą mnie od rana, 

Pan mnie weźmie na barana”. 

Baran tylko głową kręci: 

„Nosić pana nie mam chęci. 

Ale znam pewnego wilka, 

Który nosił razy kilka”. 

Trwoga padła na baranów: 

„Dobrze nad tym się zastanów, 

wiesz, co było swego czasu? 

Nie wywołuj wilka z lasu”. 

Baran słysząc to zbaraniał, 

Baran dłużej się nie wzbraniał, 

I choć rzecz to niesłychana, 

Wziął barana na barana. 



czarrną morrdą w krropki borrdo”. 

  

 


