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Logopedia 

 

Ćwiczenia z głoską „r” 
 
Ćwiczenia usprawniające 
1. Wysuwanie języka do przodu: język wysoki i szeroki 
2. Unoszenie szerokiego języka na górną wargę  
3. Unoszenie szerokiego języka na górne zęby 
4. Cofanie szerokiego języka wzdłuż podniebienia 

5. Kląskanie językiem- czubkiem 

6. Ssanie cukierka- czubkiem języka  
7. Układanie języka w kształt szpilki, rurki, łyżeczki 
8. Masowanie czubka języka szczoteczką do mycia zębów 

9. Masaż języka przez wysuwanie go między lekko rozwarte zęby 

 

Ćwiczenia przygotowawcze do wymowy głoski r 

1. Rozpoczynamy od szybkiego wymawiania głosek ttt, ddd, tdtdtdtd, 
tdntdntdntdn, tede-tede, tedo-tedo, tedu-tedu.  
2. Ćwiczenia prowadzimy przy otwartych ustach gdyż wtedy zmuszamy 
język do wykonywania ruchów potrzebnych przy td.  
3. Wymawiając ddddd przesuwamy palcem pod językiem w prawo i lewo 
pobudzając go do drgań  
4. Wąski pasek papieru umieszczamy na czubku języka za górnymi 
zębami i polecamy dmuchać na język energicznie wymawiając ttt na 
następnie tr. Wówczas papierek odskoczy.  
5. Prowadzimy również dużo ćwiczeń w postaci drobnych ruchów języka 
po podniebieniu, wymawiając przy tym trltrltrl język znajduje się za 
wałkiem dziąsłosłowym 
.6. tda, tdo, tde, tdu, teda, tedo, tede, tedu, tedy, trla, trlo, trle, trlu.  
 
NALEŻY PRZESTRZEAGAĆ KOLEJNOŚCI PODANYCH ĆWICZEŃ 
 
7. tra, tro, tre, tru, try. 
8. dra, dro, dre, dru, dry 
9. TRAWA, TRASA, TRAMWAJ, TRATWA, TRAMPKI, TROJE TROCHĘ 
TRUDNY, TRUSKAWKA, TRYBUNA 
10. DRABINA, DROGA, DREWNO, DREWNIAKI, DRUT 
11. ATRA, ATRO,M ATRE, ATRU, ATRY, OTRA, OTRO, OTRE, OTRU, 
OTRY 
12. STRAŻAK, WIATRAK, SIOSTRA, JUTRO, LUSTRO, STRUMYK, 
OPATRUNEK, STRUŚ, CYTRYNA 
13. ADRA, ADRO, ADRE, ADRU, ADRY, ODRA, ODRE, ODRO, ODRU, 



ODRY 
14. KOŁDRA, WIADRO, ZDROWY, BIEDRONKA, LANDRYNKI, ADRES 
15. TRUDNA DROGA, DROBNY DRUK, DRUGA STRONA, 
DREWNIANY WIATRAK 
16. Strażak niesie drabinę . Na drodze lezy drut. Siostra kupiła truskawki. 
17. pra, pro, pre, pru, pry, apra, apro, apre, apru, apry 
18. praca , pralka, pralnia, prasa, prosty, proszę prędko, prezent 
19. drogi prezent, uprasowana wiatrówka, pierwsze piętro 
20. bra, bro, bre, bru, bry, abra, abro, abre, abry abru 
21. brat, brama , zebra, obroża, ubrudzony, obrazek 
22. brudne ubranie , brukowana droga , oprawiony obrazek, drugie piętro 
23. Bronek zapomniał adresu. W pralce jest brudne ubranie.24. kra, kro, 
kre, kru, kry, akra, akro, akre, akru, akry 
25. kra, kraj, kratka, kromka, kreda, kret, kruk, króilk 
26. ekran, mokro, ukrop, okruszyny, pokrywka 
27. grad, grabie, granbica, gromada, grobla, gruby, grupa,  
28. agrafka, agrest, groch, ogryzek 
29. dobry krawiec, krótki krok, drobny groch, granatowy krawat 
30. Krawiec prasuje ubranie. Krysia gra na trąbce. Koło bramy chodzi 
kruk. W ogrodzie leżą grabie.  
31. RA< RO< RE< RU< RY 
32. rama, rasa, radio, ranek, rumianek, ropa, rondel, ryba, róża 
33. ranna rosa, rozwinięta róża, równa kreska 
34. para, kara, tara, cerata, skóra, dziura, buiro, żyrafa. 
35. ogrodzony teren, aparat radiowy, arkusz papieru, stary żyrandol 
36. AR<OR< ER< UR 
37. żar, smar, katar, konduktor, pomidor, cukier, parter, rura, traktor, 
rabarbar, rower 
38. Romek rozwija z papieru ser. Pod murem stoi rower. Na podwórku 
stoi traktor.  
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