
Głoska R                                                                         15.06.2020 r.

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

Jak osiągnę cel? 

1. Wykonam ćwiczenie oddechowe. 
2. Poćwiczę  aparat mowy
3. Wykonam zabawę paluszkową.
4. Poćwiczę słuch. 
5. Prawidłowo ułożę buzię, gdy będę mówił głoskę [r]. 
6. Wykonam ćwiczenia z zakresu głoski.

1. Ćwiczenia oddechowe. 

Skopiuj link, przygotuj :

- słomkę;

- piłeczkę styropianową lub nakrętkę z butelki;

- bramki zbudowane z klocków;

https://www.youtube.com/watch?v=UTP67Dj9GcY&feature=emb_title

Zagraj w mecz piłki nożnej przez słomkę 

Mecz piłki nożnej przy stoliku. Co jest potrzebne do zorganizowania logopedycznych 
rozgrywek w football: 

-boisko (załącznik na ostatniej stronie);

-karton z wyższymi ściankami;

-2 bramki np.z klocków lego;

-słomki;

-piłka (styropianowa, do pingponga albo zrobiona z folii aluminiowej); 

-tablica do zapisywania wyników.

 https://www.youtube.com/watch?v=XqVPEieoBN0&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=UTP67Dj9GcY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XqVPEieoBN0&feature=emb_title


2. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Na rozgrzewkę proponuję ćwiczenia z pszczółką, a następnie skopiuj link i zobacz  lekcję
logopedyczną prowadzoną przez p. Agnieszkę Mroczek dla dzieci mających trudności
z wymową głoski "r".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=35I0D5i0J9w&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=35I0D5i0J9w&feature=emb_title


3.Zabawa paluszkowa.

Przeczytaj rymowankę z dotykaniem lub stukaniem o podłoże każdym wymienionym 
paluszkiem. Możesz wydrukować dłoń  i pięknie pokolorować.

RODZINKA 

(dotykamy kolejno paluszków, zaczynając od kciuka) 

Ten duży- to dziadziuś. 

A obok – babunia.

Ten w środku -to tatuś. 

A przy nim- mamunia. 

A to jest- dziecinka mała.

A to- moja rączka cała!  

4. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

Odgłosy  wiosny  – zabawa  dźwiękonaśladowcza  z  elementami  ruchu.  Poproście  dorosłego,
aby odczytał wam słowa rymowanki lub sami ją przeczytajcie. Powtórzcie kilkakrotnie wyrazy
dźwiękonaśladowcze,  a  potem  przedstawcie  je  ruchem  wg  własnego  pomysłu.  Ciekawe,
czy rodzice też tak potrafią?

Na skraju lasu, gdzie rosną bzy,

Latają pszczoły: bzz, bzzz, bzz.

Przyleciał bocian, zaraz coś zje.

Nad stawem słychać: kle, kle, kle.

I ptaszek na drzewie, ile ma tchu

Śpiewa wesoło: fiu, fiu, fiu.

Proponuję poćwiczyć wymowę onomatopei z p. Agnieszką. Skopiuj link i baw się 
dobrze:

https://www.youtube.com/watch?v=MIXK_m0y7pA



5. Ułóż buzię, żeby prawidłowo wymówić [r]

Przypominam prawidłowe ułożenie buzi,
gdy mówimy r : 

Wargi lekko otwarte, podniebienie miękkie
uniesione, zamyka drogę do jamy nosowej.

Szeroki, rozluźniony język unosi się do góry,
jego boki dotykają wewnętrznej powierzchni

górnych zębów trzonowych i dziąseł. 

Czubek języka szybko i delikatnie uderza
o wałek dziąsłowy, wibrując.

6.Wykonaj zadania :

Zadanie 1 

Potrzebujemy  kostkę  do  gry  i  pionki.  Rzucamy  kostką  i  przesuwamy  się
na  planszy  o  wskazaną  liczbę  pól.  Podczas  wykonywania  każdego  ćwiczenia
na polu, ważne jest to, aby język unieść do góry na wałek dziąsłowy. 



Zadanie 2

Nazwij  obrazki  zamieszczone  na  planszach.  Ułóż  z  nimi  zdania.  Obrazki  można
pokolorować. 

  



Zadanie 3

Zadanie 4

Wymyśl dialog jaki może prowadzić robot Kroprot z Prokrotką.

    broda

praca
krewny

wrotkiklasa

plastelina

grad

blask

mrówka

glonymleko królewna

„r”



Zadanie 5

Powtórz  zdania.  Jeśli  zdanie  powiesz  prawidłowo  pokoloruj  jedną  kropkę
na okręcie.

1. Pracowita mrówka buduje mrowisko.
2. Bronek ubrudził trampki.
3. Poranna rosa pokryła bratki.
4. W ogrodzie stoją grabie.
5. Patrycja utrwala geografię.
6. Piotr trenuje grę na akordeonie.
7. Bronek tresuje tygrysa.
8. Patryk zrobił prezent dla Krystyny.
9. W tym roku był mroźny grudzień.
10.  Krystian ma koszulę w drobną kratę.
11. Piotrek prosi mamę o chrupki.
12. Kretki naostrzę strugaczką.
13. Traktor stoi obok wrót do stodoły.
14. Na ogrodzeniu siedzi wróbel.
15. Bronka gryzie dropsy.
16. Lubię lody truskawkowe.
17. Piotr zawiązuje brązowy krawat.
18. W mrocznej krainie mieszka groźny król.
19. Na ekranie pojawiły się pasy i kratki.
20. Złodziej ukradł brylanty.
21. Na straganie kupię pietruszkę i groch.
22. Wróżka zaczarowała królewicza.



Zadanie 6

Skopiuj link i zagraj

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


Załącznik 1


