
Ćwiczenia utrwalające artykulację  głoski [r]   

Część 1 - sylaby i wyrazy. 

 

Poniższe propozycje zabaw/ćwiczeń skierowane są dla dzieci powyżej 5-go roku życia. 

 

➢ Zabawa „Łącz kropeczki”. 

Rodzic rysuje na kartce papieru wyraźne kropki i prosi dziecko, żeby je połączyło, 

powtarzając przy tym sylabę [tra]. Kropki narysowane przez rodzica po połączeniu 

mogą tworzyć wymyślony przez niego wzór. 

 

➢ Zabawa „Drabina”. 

Rodzic  rysuje na kartce papieru drabinę, której brakuje szczebli. Zadaniem dziecka 

jest dorysowanie brakujących elementów i wypowiadanie wymyślonych przez siebie 

sylab z głoską [r].  

 

➢ Powtarzanie słów. 

Rodzic odczytuje dziecku po kolei wyrazy z tabeli. Zadaniem dziecka jest powtarzanie 

usłyszanych słów. Jeśli dziecko prawidłowo wymówi wyraz, może narysować w tabeli 

kropki lub kreski. Tabela może być zapisana przez rodzica na kartce papieru.  

 

trawa  

droga  

praca  

trema  

dres  

frytki  

 

Inne wyrazy do powtarzania: trampek, tron, trąbka, truskawka, potrawa, opatrunek, 

drogi, drops, druk, drobny, wydra, wiadro, zdrowy, brama, brawa, bryczka, broszka, 

fabryka, obrona, frak, frotka, front, fraza, frykas. 

 

➢ Zabawa „Traf do celu”. 

Rodzic przygotowuje razem z dzieckiem dziesięć kulek z papieru oraz dwa puste 

koszyki/pudełka, każdy wybiera jeden koszyk/pudełko.  Zabawa polega na tym, że 



rodzic na przemian z dzieckiem wrzucają kulki do koszyka/pudełka i wypowiadają 

wymyślone przez siebie wyrazy z głoską [r]. Wygrywa ten, kto będzie miał więcej 

kulek w swoim koszyku.  

 

➢ Zagadki. 

Rodzic odczytuje dziecku zagadki, a zadaniem dziecka jest odgadnięcie, o czym czytał 

rodzic. 

• Podobny do kota, choć od kota większy. Zęby długie szczerzy, za zdobyczą 

węszy… (tygrys). 

• Prawa, lewa do klaskania, do chwytania i głaskania. W piłkę ręczną gra i pięć 

palców ma… (ręka). 

• Może być mała, może być duża. Płynie po niebie, gdy ma być burza. Ile 

deszczu z niej spadnie, tego nikt nie zgadnie… (chmura). 

• Choć mały jak mucha i bzyka koło ucha, to groźny jest jak jeż, bo ukłuć może 

też… (komar). 

 

➢ Zabawa „Urodziny Kariny”. 

Rodzic odczytuje dziecku krótki tekst, a zadaniem dziecka jest wymienić i narysować 

te warzywa w nazwie, których pojawia się głoska [r]. 

Tekst: 

• Karina na swoje przyjęcie urodzinowe przygotowała kanapki, według przepisu 

koleżanki. Wykorzystała do tego pomidora, ogórka, paprykę, koperek. 

Wszystkim gościom bardzo smakowały przygotowane przez Karinę kanapki, 

wiec dziewczynka dodatkowo przyrządziła drugą porcję kanapek z groszkiem, 

kukurydzą i porem. 

 

 

 

W opracowaniu ćwiczeń wykorzystano materiał własny oraz dostępną literaturę: 

- „Rerki R,L. Zabawy z głoskami”; B.Dawczak, I.Spychał; wyd. Harmonia; 2012.   

 

Opracowanie: Logopeda J.Grodnicka 

 


