
Głoska R                                                                         

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

Połączenia –„wr” w trzech pozycjach wyrazu.

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:

-  połóż  na  stole  papierową  lub  styropianową  kulkę,  ustaw z  klocków tor  po  którym będzie
   się ona poruszać i pobaw się w dmuchanie
- poproś mamę, aby zapaliła świecę, delikatnie dmuchaj na jej płomień, tak aby nie zgasł;
- mocno dmuchaj na wirujące piórko
- policz na jednym wdechu: zadania dwu lub trzywyrazowe, potem coraz dłuższe, 
- zdmuchnij lekkie przedmioty z języka (papierek przyklejamy do końca języka za górnymi 
  zębami i dmuchamy na język tak, aby papierek odskoczył)

- skopiuj ten link i poćwicz z Kamilą  https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I

 

2. Ćwiczenia artykulacyjne :

 ćwiczenia warg :
 – przesuń zamknięte wargi raz w prawo, raz w lewo;
-   nałóż wargę górną na dolną i odwrotnie;
-  wysuń wargi do przodu i zrób taką minkę, jak mały prosiaczek;
- prześlij mamie kilka całusków;
- naśladuj osiołka – powiedz i, a następnie –o.

 ćwiczenia żuchwy

 płynnie i spokojnie otwieraj i zamykaj żuchwę, trzymając palec wskazujący na brodzie,

 swobodnie, miękko wypowiadaj - da, da, da,

 wykonuj szybkie, rytmiczne, drobne ruchy żuchwą wymawiając cicho papapapapa,

 pochyl głowę i luźną, ciężką żuchwą 'zamiataj podłogę',

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


 wyobraź sobie, że żujesz gumę przy zamkniętych ustach, a ona staje się coraz większa.

 Jeszcze kilka ćwiczeń  



3.Potrenuj słuch. Pobaw się w naśladowanie dźwięków.

Popatrz na obrazki. Jaki dźwięk wydaje poszczególne zwierzątko albo rzecz? Powtórz.

 odkurzacz –  (jednostajny, długi dźwięk rzrzrzrzrzrz) 

 drzewa/wiatr – zróżnicowany, dłuższy, krótszy, głośny, cichy:  
szszszsz, szszszszszsz, szsz

 deszcz – plum, plum; kap-kap

 
czajnik – gwizd lub przedłużony wysoki dźwięk głoski iiiiiiiiiiiiiiiii



wąż – zróżnicowany, dłuższy, krótszy, głośny, cichy: 
sssssssss, sss, ssss 

mucha – bzzzzzzz

 

bocian – kle kle kle 

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

              Jak to zrobić? 

a) zaczynamy od rozgrzewki :

 -  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.



                               Przypominam prawidłowe ułożenie buzi, gdy mówimy r : 

     5.Wykonaj zadania :



     Zadanie 1

Utrwalamy [r] po spółgłosce [t,d]. Wstaw obrazki do zdań. Przeczytaj zdania.

Strażak niesie  .

Biedronka jest na .

Patrycja kupiła  .

    Zadanie 2

Nazwij obrazki. Pokoloruj te, które zaczynają się na „tr”. Wpisz literę ‘r”



Zadanie 3

Połączenia -fr, -wr w sylabach i logatomach . Powtórz usłyszaną sylabę :



fra, fro, fre, fru, fry  

wra, wro, wre, wru, wry 

afra, afro, afre, afru, afry  

awra, awro, awre, awru, awry 

ofra, ofro, ofre, ofru, ofry

 owra, owro, owre, owru, owry 

efra, efro, efre, efru, efry 

 ewra, ewro, ewre, ewru, ewry 

ufra, ufro, ufre, ufru, ufry 

uwra, uwro, uwre, uwru, uwry 

yfra, yfro, yfre, yfru, yfry 

ywra, ywro, ywre, ywru, ywry 

 Zadanie 4
Połączenia -fr, -wr w nagłosie wyrazu.
Odczytaj wyrazy i podziel je na sylaby.

Franek, wraca, frak, wrak, frędzel, wręczył,  fryzjer, frytki, wróbel, wróżka, fregata, 
wredna, wrona, wrotki 

Zadanie 5

Połączenia -fr, -wr  w śródgłosie wyrazu. Wstaw „wr” lub ,,fr” i odczytaj wyrazy. 

go….y, od…aca, ku….y, Al….ed, sko….onek, z….otka,  

y….a, z….otnica, po……racać

        Zadanie 6

Połączenia -fr, -wr w zdaniach. Zastąp obrazki wyrazami i odczytaj je. Pokoloruj obrazki.

Na polnym strachu siedzi  ……………….



Franek kupił ……………..

Mały …………………….fruwa nad łąką. 

frytki skowronek

               Zadanie 7

             Przeczytaj wiersz pt. „Wrotki wrony”. Podkreśl wszystkie wyrazy z „WR”.

„Wrotki wrony”

               Wręczył wróbel wronie wrotki,

               lecz ta bała się wywrotki.

               Dała wrotki gawronowi

               i się wraz z gawronem głowi

              czy możliwe jest na wrotkach

              wykręcenie kołowrotka.

              Gawron z wroną twierdzą, że nie

               wróbel inne ma wrażenie.

                  Zadanie 8

              Skopiuj link i zagraj :

             https://wordwall.net/pl/resource/1670011/logopedia/wr-fr-w-wyra%c5%bceniach

https://wordwall.net/pl/resource/1216400/logopedia/g%c5%82oska-r-grupa-wr-               

znajd%c5%ba-pary-za-ka%c5%bcdym-razem-powt%c3%b3rz

https://wordwall.net/pl/resource/1216400/logopedia/g%C5%82oska-r-grupa-wr-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20znajd%C5%BA-pary-za-ka%C5%BCdym-razem-powt%C3%B3rz
https://wordwall.net/pl/resource/1216400/logopedia/g%C5%82oska-r-grupa-wr-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20znajd%C5%BA-pary-za-ka%C5%BCdym-razem-powt%C3%B3rz
https://wordwall.net/pl/resource/1670011/logopedia/wr-fr-w-wyra%C5%BCeniach

