
TAJEMNICZA GŁOSKA „R” 

Prawidłowy dźwięk r powstaje przez drgania czubka języka ustawionego naprzeciw 

tylnej powierzchni górnych siekaczy na wałku podniebiennym. Głoska r jest trudna do 

wymówienia, głównie dlatego, że do jej artykulacji potrzebna jest wibracja koniuszka języka, 

możliwa dzięki elastyczności języka oraz szybkości i precyzji jego ruchów. 

Zdarza się, że drganie wytwarza np. języczek (zakooczenie podniebienia miękkiego), 
wargi lub policzki. Wtedy na skutek zmiany miejsca artykulacji brzmienie fonemu jest 
zdeformowane i nosi nazwę rotacyzmu właściwego a dźwięk wytwarzany zamiast głoski r 
nie występuje   w systemie fonetycznym języka polskiego.1 

Głoska r może byd także zastępowana przez inne głoski (j,l)  lub opuszczana. 
 

Dwiczenia w formie zabawy, których celem będzie pionizacja języka i doprowadzenie do 
wibracji czubka języka np.: 

 
 1. „ Ciekawski język” 

- wysuwanie języka naprzemienne - wąski i szeroki 
- wysuwanie języka poza jamę ustną, na dół, na boki, do góry 

 2. „ Łapka na muchy” 
- unoszenie szerokiego, rozluźnionego języka do góry i cofnięcie go za górne zęby 
przy szeroko otwartych ustach. 

 3. „ Łopatka” 
 -rozciąganie języka leżącego swobodnie w jamie ustnej tak, aby jego boki dotykały 
zębów trzonowych, a następnie wysuwanie szerokiego języka. 

 4. „ Czyszczenie łopatki ” 
-ujmowanie brzegów języka między zęby trzonowe i delikatnie żucie. 
-ujmowanie brzegów języka między zęby trzonowe i unoszenie jego czubka do wałka 
dziąsłowego. 
-ostrzenie czubka języka o górne zęby. 
- zagryzanie czubka języka. 

 5. „ Liczenie jabłuszek na drzewie i pod drzewem” 
-liczenie językiem górnych, a następnie dolnych zębów przy szeroko otwartych 
ustach 

 6. „Malowanie mieszkania”  
-czubkiem języka do przodu i do tyłu- w stronę gardła i z powrotem 
- malowanie po podniebieniu np. kółek, kwadratów, trójkątów 

7. „ Schodki” 
- język stoi na schodku- podniesienie czubka języka do wałka dziąsłowego, 
- język schodzi ze schodka i wchodzi na schodki- przesuwanie czubka języka za wałek 
dziąsłowy przy szeroko otwartych ustach, 
- język podskakuje na schodkach- wielokrotne przyciskanie czubka języka do wałka 
dziąsłowego, 

8. „ Zegar” 
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-wypychanie policzków czubkiem języka przy zamkniętych ustach, 
- poruszanie językiem w lewo, w prawo, dotykając czubkiem języka kątów ust. 
- zakreślanie kółek czubkiem języka przy zamkniętych ustach. 

 9. „ Cukierek” 
- naśladowanie ssania cukierka czubkiem języka. 

 10. „ Konik” 
- naśladowanie stukotu kooskich kopyt- kląskanie językiem. 

 11. Zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka. 
 12. „ Pociąg” 

 szybkie i delikatne uderzanie czubkiem języka po wałku dziąsłowym                                   
z jednoczesnym wymawianiem / t-t-t-t-t/, /d-d-d-d-d/, /n-n-n-n-n/ najpierw 
powoli, potem coraz szybciej; buzia otwarta i uśmiechnięta. 

 uderzanie czubkiem języka po wałku dziąsłowym z jednoczesnym 
wymawianiem /tdn, tdn, tdn,tdn/; buzia otwarta i uśmiechnięta. 

 uderzanie czubkiem języka po wałku dziąsłowym z jednoczesnym 
wymawianiem połączeo /t-da, t-de, t-dy, t-du, t- do/; ze zwróceniem uwagi, 
aby t było krótkie  i delikatne. 

 uderzanie czubkiem języka po wałku dziąsłowym z jednoczesnym 
wymawianiem połączeo /d-da, d-de, d-dy, d-du, d-do/;ze zwróceniem uwagi, 
aby d było krótkie  i delikatne. 

 pobudzanie język do drgao przesuwając palcem pod językiem w prawo i w lewo  
w czasie wymawiania /dddd./. 

 dmuchanie na wąski pasek papieru umieszczony na czubku języka za górnymi 
zębami wymawiając  t, potem tr, by papierek podskoczył. 
 
 

WIERSZYKI I RYMOWANKI  
DO UTRWALANIA PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSKI R 

 
 

„Traszka” 
Mała traszka siedzi w trawie 

 i udaje oczko pawie. 
Potem tresowana traszka  

udawała z trudem ptaszka. 
 

„Trąbki Rysia” 
Rysio cztery trąbki ma i na każdej pięknie gra. 

Na pierwszej gra: tra, tra, tra. 
Na drugiej gra: tru, tru, tra. 
Na trzeciej gra: tre, tre, tra. 
Na czwartej gra: try, try, tra. 

Rysio brata Jurka ma, razem z bratem gromko gra: 
tra, tre, tra, 
tra, tru, tra, 



tre, tro, tra, 
tra, try, tra. 

Rysio cztery siostry ma, każda sama pięknie gra. 
Marta gra: tru, tro, tra, 
Renia gra: tre, try, tra, 
Irka gra: try, tro, tra, 

Krysia gra: tru, tre, tra. 
Gdy rodzeostwo razem gra 

słychad gromkie: 
tram – tarara 
trem – tarara 
trym – tarara 
trum – tarara 
trom – tarara. 

„Broszka” 

Mała Bronka nabroiła, 

piękną broszkę gdzieś zgubiła. 

Broszka szybko się znalazła- 

do imbryka Bronce wpadła. 

 

„Kruczek i kruki” 

Piesek Kruczek dumnie kroczy, 

bo przegonił kruki w nocy. 

Kruki owe, mówiąc między nami, 

chciały okraśd kram z krewetkami. 

 

„Mrówka i krówka” 

Polną dróżką idzie mrówka, 

a tuż za nią kroczy krówka. 

Wracaj krówko na pastwisko, 

omio mrówkę i mrowisko! 
 

„Rozgadana papuga” 
Siedzi papuga na murku na niewielkim podwórku. 

Gapi się na świat i mówi tak: 
trawa, tratwa, trąbka, brat, broda, brudny, brama, tran. 

Potem jedno oko mruży i znów mówi do kałuży: 
droga, drugi, drab, drużyna, prośba, 

prędkośd, pręt, drabina. 
Kręci głową macha skrzydłem i powtarza mi różne 

słowa z głoską *r+. 

„Tr” 



Ma je lustro, futro, trawa, 
tron, trolejbus i potrawa. 
Na trybunie razem stoją, 
trochę się wiatraka boją. 
Oblizują miodu plastry, 

dwie literki, prawie siostry. 
Sok z truskawek popijają 
i na trawce w berka grają 

“Kr…” 

Ma je królik i krateczka, okręt, kropka i kromeczka. 

Kraków często odwiedzają, chętnie kraby zajadają. 

Dobrze znają króla Kraka z krukiem taoczą krakowiaka. 

 

“Jakie to literki?” 

Ma mnie kredyt, kret, kreskówka. 

Ma też kryształ, kruk, kremówka. 

Krakowiaka umiem taoczyd, 

często chodzę do krawcowej 

i mam krawat kolorowy. 

 

“Grab i drab” 
Na grabie siedzi szpak 
i po grecku mówi tak: 

– Stoi sobie w lesie grab, 
pod tym grabem leży drab, 

leży drab, a kilka os 
gryzie draba prosto w nos. 
Zagniewany wstaje drab, 

patrzy w koło, widzi- grab, 
a na grabie siedzi szpak 
i po grecku mówi tak… 

“Wyliczanka” 

Skacze sroka koło sroczki, pokazuje czarne boczki. 

Przy źródełku źrebak bryka, cieszy się, że kwitnie gryka. 

Raz, dwa, trzy! Szukasz Ty! 

 
“Czarna krowa”  K.ŁOCHOCKA 

Czarna krowa w kropki bordo 
gryzła trawę kręcąc mordą. 

Kręcąc mordą i rogami 



gryzła trawę wraz z jaskrami. 
“Czarna krowo ,nie kręd rogiem, 
bo ja pieróg jem z twarogiem: 
gdy tak srogo rogiem kręcisz, 
gryźd 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 odkraj róg pieroga, 
a o krowich nie myśl rogach. 
Ja ci również radośd sprawię: 
Jaskry ,które rosną w trawie, 
zręcznie ci pozrywam mordą, 
czarną mordą w kropki bordo. 

„Rrrymowanka” 

Ryba, rower, rak, rakieta, 

radar, rolka, rynna, rów, 

ryż, rabarbar i roleta, 

to na R plejada słów. 

Bo R drży, bo R warczy, 

R to trudna jest literka, 

czasem chęci nie wystarczy 

by ją mówid jak spikerka. 

Lecz kto dwiczy ją wytrwale, 

łamiąc język przez dni wiele, 

ten i mówi ją wspaniale. 

Tak więc, dwiczmy przyjaciele. 

Ryba, rower, rak, rakieta, 

radar, rolka, rynna, rów, 

ryż, rabarbar i roleta. 

Warcz młodzieocze – bywaj zdrów. 
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Materiały objęte są prawami autorskimi.  Rozpowszechnianie zabronione.  

 


