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Logopedia
Ćwiczenia z głoską „r”
1) Zagadki logopedyczne z głoską r
W ZESZŁYM ROKU ZEPSUŁ SIĘ STARY .
TO BARDZO MIŁE ZWIERZĘ
.NA DRABINIE JEST KOLOROWA .
RENATA DOSTAŁA OD BARTKA.
2) Papuga Marta ma dla nas zadanie sprawdź czy sobie poradzisz
Zamiast r papuga powstawiała głoskę d przeczytaj zagadkowe wyrazy
następnie wymień d na r i odczytaj słowa, które powstały.
TDAWA, TDAMWAJ, TDUDNY, TDĄBKA, TDUSKAWKA, DDOGA,
DDABINA
T_AWA, T_AWMAJ, T_UDNY, T_ĄBKA, T_USKAWKA, D_OGA, D_ABINA
Brakujące „R”
Figlarny Tomek usunął ze wszystkich wyrazów literkę r udowodnij, że nie
dasz się oszukać i odgadniesz, jakie to słowa.
KOMPUTE_, TO_BA, T_ASA, K_OKODYL, P_OSZEK, APA_AT, G_A,
G_AŻYNA, A_TU_, MA_TA, MA_IA, KOLO_, OKULA_Y, GA_NEK,
LEKA_STWO, _EGAŁ , WIEWIÓ_KA, GITA_A, P_ANIE
3) ZACZAROWANE WYRAZY
Odszukaj ukryte w rzędach wyrazy zaznacz je oraz wypowiedz głośno i
wyraźnie. Zwróć uwagę na dokładne wypowiedzenie r, jeden z wyrazów
zilustruj pod wykreślanką.
R O W E R R A KR A M A F G G U
TRAMWAJK
RYNNAGHY
ROBAKLUY
TORBAMAD
GRYRYJEK
OBRAZROK

4) O jaki wyraz chodzi ????
Na podstawie rysunków domyśl się jakiego wyrazu zabrakło w poniższych
zdaniach. Odczytaj je głośno i starannie powodzenia.
· 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????
5) Wierszyki logopedyczne z głoska r
· A ten wilczek szary, 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 i
wdziały jak ten naród żyje mały?
· Stary zegar od pradziada nic nie robi tylko gada ledwie skończy już zaczyna
co godzina to nowina
· Wuj parasol 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.
6) ROZCIĘTE WYRAZY
Oto zadanie dla was drogie dzieci. Ułóżcie wyrazy w całość i odczytajcie je
powodzenia.
KET- MAR
TA- KRA
NA -WRO
NA -RYN
GAŁ- RE
RUN-PIO
DIO- RA
GRA- FO TO
KA- RUR
GI-RA-TA
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Ze względu na to, że wczoraj był Dzień Dziecka, chciałam Wam złożyć życzenia:
Życzę Wam, aby każdego dnia spotkało Was coś miłego i zaskakującego,
abyście byli zawsze szczęśliwi i potrafili docenić to, co posiadacie. By
spełniały się Wasze marzenia i zdrówko Wam zawsze dopisywało.
Wszystkiego co najpiękniejsze.
Z najlepszymi życzeniami- p.Ala

