
1) ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRAWIDŁOWEJ ARTYKULACJI  GŁOSKI „R” 

Przed rozpoczęciem ćwiczeń zachęcam  Rodziców do obejrzenia filmu : - pokazane jest tam prawidłowe wykonanie niektórych ćwiczeń, bez 

tego nasze działania mogą nie być efektywne- np. głoski t/d/n z których tu korzystamy- brzmią nieco inaczej niż normalnie gdy mówimy. 

https://www.youtube.com/watch?v=p4DHThI9iOE-  Centrum Eduko. 

 

Kląskaj tak jak koń              

 

Powtarzaj  mówiąc  na początku powoli a potem coraz szybciej: 

bda, dto, bde, bdu, bdy 

pta, pto, pte, ptu, pty 

bda- pta,  

bdo- pto 

bde- pte, 

bdu- ptu 

bdy- pty 

Stukaj językiem za górnymi zębami jakbyś używał młotka       

 
 Szybko wypowiadaj „l”- powtórz kilka razy 



Energicznie powtarzaj, usta szeroko otwarte, język na górze na 

wałku dziąsłowym 

tttttt                                                                                                         

ddddd 

td-td-td-td-td-td-td-td-td-td 

tdn- tdn- tdn- tdn- tdn- tdn       

 

Śpiewaj różne melodie na sylabach:                                           

      la, la, la 

                                                                 lo, lo,lo 

                                                                le,le,le 

                                                                lu,lu,lu 

                                                              ly,ly,ly 

 

Otwórz szeroko buzię, język podnieś wałka dziąsłowego, szybko i 

energicznie wypowiadaj : 

teda- teda 

tede-tede 

tedo- tedo 

tedu- tedu 

tedy- tedy                  

 

Pomaluj sufit w swojej buzi-  Przesuwaj szeroki język po 

podniebieniu w przód i w tył.   

 

 



2) WIERSZE UTRWALAJĄCE POPRAWNĄ ARTYKULACJĘ GŁOSEK SZ, RZ, CZ, DŻ D. Krupa- Rymowanki- utrwalanki 

 

 

„Szara myszka” 

Szara myszka w szafie mieszka a na imię ma Agnieszka. 

Ma w szufladzie trzy koszule, kapelusze, szelki, sznurek. 

Grywa w szachy, pisze wiersze, tuszem robi szlaczki pierwsze. 

Chętnie szynkę je i groszek, kaszę, gulasz, gruszek koszyk. 

 

Dżokej” 

Dżokej ujeżdża konia. krzyczy do niego żona, że odjeżdża daleko, 

 a  nie wypite mleko, czeka bułka drożdżowa. 

Dżokej prędko się chowa, konia Dżumę pogania. 

Woli dżem na śniadanie. 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                        

 

„Czary mary” 

Czapla czarną ma czuprynę, kaczka wpadła w pajęczynę, 

Puchacz włożył rękawiczki, pączki wpadły do doniczki. 

Kaczor loczki ma czerwone, cztery rączki i ogonek. 

Biegacz wpadł na metę czwarty, kto tu robi takie żarty? 

To królewicz January, on uczynił takie czary, 

Czarodziejską ma pałeczkę i namieszał tu troszeczkę. 

 

„Żaba i żuk” 

 

Duża żaba nad kałużą napotkała żuka 

                                                                                                                                                       

Żuk na nóżki butki włożył i butami stuka. 

                                                                                                                                                              

Żółte butki, żółty szalik i żółty kapelusz. 

                                                                                                                                                                  

Pyta żabka- dokąd idziesz mój ty przyjacielu? 

                                                                                                                                                        

Idę żabko na przyjęcie to Pana bociana- 

                                                                                                                                                                   

będzie żuraw, żółw i jeżyk- chodzi ty kochana! 
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