
Głoska R                                                                         19.05.2020 r.

Cel: Będę prawidłowo mówił głoskę [r] po spółgłoskach. 

Jak osiągnę cel? 

1. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
2. Poćwiczę  język, wargi, żuchwę
3.  Poćwiczę słuch. 
4. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę [r]. 
5. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski.

1. Ćwiczenia oddechowe :

 dmuchanie baniek mydlanych; najpierw dużo malutkich baniek (mocny wydech), a potem
próba nadmuchania jak największej bańki (wydech musi być długi i słaby),

 zdmuchiwanie płomyka świeczki (zawsze pod nadzorem osoby dorosłej),

 dmuchanie  piłeczki  pingpongowe,  styropianowej  lub  zrobionej  z  folii  aluminiowej  
do bramki;

 dmuchanie  łódeczek,  kaczuszki  gumowej,  nakrętki,  patyczka  na  wodzie  w kierunku
określonego celu np.  ustawiamy na wodzie  dwa styropianowe statki.  Ważne,  by użyte
przedmioty były bardzo lekkie. 

 dmuchanie w wiatraczek, piórka,

 gwizdanie  przy  użyciu  gwizdka  (nie  chodzi  o  jeden  bardzo  głośny  dźwięk,  lecz
o kombinację dźwięków, np. długi i  cichy, następnie długi i  głośny, przerywane ciche,
przerywane głośne itp.)

  trzymamy na końcu stolika kawałek materiału, kapelusz lub inny pojemnik.  Układamy
przed  dzieckiem  małe  waciki  lub  piłkę  styropianową.  Jego  zadaniem  jest  dmuchanie
na przedmiot, tak aby wpadł do naszego pojemnika, czy kapelusza.

Skopiuj link i zainspiruj się ćwiczeniami oddechowymi :
https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I
lub
Skopiuj link i poćwicz z Adasiem
Potrzebne będą 

 3 szklanki 

 3 piłeczki : styropianowa, pingpongowa i gumowa bądź zrobiona z folii aluminiowej

https://www.youtube.com/watch?v=UW7WZFKqvis

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I
https://www.youtube.com/watch?v=UW7WZFKqvis


2. Poćwiczę aparat mowy :

Dziś proponuję na rozgrzewkę ruletkę z gimnastyką buzi i języka, ćwiczymy przed lustrem.

Skopiuj link :
https://wordwall.net/pl/resource/1138584/ruletka-artykulacyjna-przygotowanie-do-r

Jeszcze garstka ćwiczeń :

• rozpłaszczamy  język  na  podniebieniu  przy  rozchylonych  ustach  tak,  by  boki  języka
dotykały bocznych zębów, a czubek znajdował się na wałeczku dziąsłowym za górnymi zębami
i w takim ułożeniu wymawiamy następujące głoski (delikatnie, ale coraz szybciej): ll l l l l l l 

• mocne akcentowanie  t podczas wybrzmiewania zbitek  tll,  tll,  tll,  trl najpierw szeptem,
 a potem głośno;

• tla,tlo,  tlu,  tle,  tly  w coraz szybszym tempie  (język szeroki  ,  odbija  od  czubka  wałka
dziąsłowego);

• nnnnnnnnn- boki języka dotykają w tym czasie zębów trzonowych; 

• ddddddddd - porusza się jedynie czubek języka (stuka o dziąsła);

• po  pewnym czasie,  gdy  język  bez  trudu  odnajduje  właściwe  miejsce  na  podniebieniu
górnym,  możesz  łączyć  artykulację  głoski  d  dziąsłowej  z  „leniwą ósemką”.  Pozycja  stojąca,
dłonie splecione na wysokości oczu, kreśl w powietrzu leżące ósemki, zaczynając w lewo w górę,
jednocześnie mów ddd... (dziąsłowe); 

• td td td td td-pamiętajmy o lekko rozchylonych wargach, język układaj wysoko w połowie
sufitu   (podniebienia, za wałkiem dziąsłowym), jest to td zaczarowane. Możesz to ćwiczenie
wykonywać w pozycji leżącej, korzystając z małego lusterka; 

• tdn tdn tdn -powinny powstać dźwięki o „głuchym" brzmieniu;

• powtarzaj połączenie głosek tdn, tdna, tdno, tdnu, tdne w coraz szybszym tempie (język
szeroki , odbija od czubka wałka dziąsłowego);

• powtarzaj  połączenie  głosek  tda,tdo,  tdu,  tde,  tdy  w  coraz  szybszym  tempie  (język
szeroki , odbija od czubka wałka dziąsłowego);

• wymawiaj ddd..., przesuwaj szybko palcem pod językiem w prawo i w lewo, pobudzając
go do drgań (język szeroki, rozluźniony, ułożony tuż za górnymi zębami).

• unieś  czubek  języka  za  górne  zęby  (boki  przylegają  do  zębów  trzonowych)
rozchylamy wargi i wykonujemy bardzo drobne, energiczne ruchy czubkiem języka po wałku
dziąsłowym - w kierunkach: przód-tył; staramy się wprawić czubek języka w ruch, uzyskując
charakterystyczną dla „r" wibrację

https://wordwall.net/pl/resource/1138584/ruletka-artykulacyjna-przygotowanie-do-r


3. Potrenuj słuch



              4. Ułóż buzię, żeby prawidłowo wymówić [ r].

              Jak to zrobić? 

                               Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy mówimy r : 

 Jeszcze garść ćwiczeń rozgrzewających :

Szybko i dokładnie wypowiadaj podane sylaby i logatomy :



5.Wykonam zadania z zakresu głoski

Zadanie 1.        Utrwalamy [r]  po spółgłosce [t]

Przeczytaj wiersz. Podkreśl wyrazy w których występuje głoska [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.
                                      A. Chrzanowska

Zadanie 2

Utrwalamy [r] po spółgłosce [k]

Uzupełnij słowa literami z ramki. Otocz tym samym kolorem wyrazy rozpoczynające się od tej 
samej litery. 

                                        

s, s, z, z, m, m, o,o, w,w, p,p

 

___ekret                                                       ______ idnokrąg

                                                                _____kruszek                             ____okraka
                                        _____ akryty

                                                                                      _____kręcać                             
____akrela 
                                                           ___ielokropek                                                     
                                      

______ okrętło                  _____ikrus                       ____krągły

               Zadanie 3



         Utrwalamy [r] po spółgłosce [g]

               Przeczytaj zdania :



Zadanie 4

Przeczytaj zagadki i rozwiąż krzyżówkę.

Narysuj rozwiązanie. Możesz opisać narysowaną roślinkę.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

1. Chociaż na wzrok nie narzeka,
nosi okularki.
Z dźwięków bardzo ją urzeka
muzyka fujarki.

2. Gdzie spokojne są strumyki,
ścinam drzewa i patyki.
Robię tamy, wodę zbieram,
w piękne futro się ubieram.
I nie jestem niczyj wróg!
Kto ja jestem? No kto? … .

3. Biało - czarna, czarno - biała
jest sierść tego zwierza cała. 

4. Jest  synem mamy i taty,
bawi się samochodami,
jest starszy lub młodszy.
To mój kochany … .

5. Na boisku jest sportowym               
do niej gole strzela piłkarz.

6. Samochód z rozsuwanym dachem.



Choćby lało tak jak z cebra,
zawsze w paski jest … .

                                                                                    www.zagadkidladzieci.net

            Zadanie 5

            Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów.

           Brygida                                  poznam                             bramkarz.

                       do Pragi.                  Ten              Protazy

                 na promie.        ma                                            narysował

         Patryk                           Przy                           pojechać              Bronka.

        w proszku.

pracuje brata           Bronusia.                            

bratanka                                       produkt                                          bramce         

        i kobrę.                               Jutro                       zebrę

                   Pragnę                                           stał jest

Zadanie 6

Oto linki do ćwiczeń z głoską "r":

https://wordwall.net/pl/resource/971271/logopedia/g%c5%82oska-r

https://wordwall.net/pl/resource/1190602/logopedia/g%c5%82oska-r-po-sp%c3%b3%c5%82g
%c5%82oskach-zdania

https://wordwall.net/pl/resource/1216770/logopedia/g%c5%82oska-r-grupa-fr-wyrazy-nag%c5%82os-
odkryj-pary-i-powt%c3%b3rz

https://wordwall.net/pl/resource/1216770/logopedia/g%C5%82oska-r-grupa-fr-wyrazy-nag%C5%82os-odkryj-pary-i-powt%C3%B3rz
https://wordwall.net/pl/resource/1216770/logopedia/g%C5%82oska-r-grupa-fr-wyrazy-nag%C5%82os-odkryj-pary-i-powt%C3%B3rz
https://wordwall.net/pl/resource/1190602/logopedia/g%C5%82oska-r-po-sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oskach-zdania
https://wordwall.net/pl/resource/1190602/logopedia/g%C5%82oska-r-po-sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oskach-zdania
https://wordwall.net/pl/resource/971271/logopedia/g%C5%82oska-r

