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1. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne 
 

1. Wysuwanie języka do przodu: język wysoki i szeroki. 
2. Unoszenie szerokiego języka na górną wargę.  
3. Unoszenie szerokiego języka na górne zęby. 
4. Cofanie szerokiego języka wzdłuż podniebienia. 
5. Kląskanie językiem- czubkiem. 
6. Ssanie cukierka- czubkiem języka . 
7. Układanie języka w kształt szpilki, rurki, łyżeczki. 
8. Masowanie czubka języka szczoteczką do mycia zębów. 
9. Masaż języka przez wysuwanie go między lekko rozwarte zęby. 
 

 
2. Ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej wymowy głoski r 

 
1. Z językiem uniesionym za górne zęby szybko wymawiamy: 
- llllllllll 
- ddddd 
-  ttttttttt,  
- tdtdtdtd,  
- tdntdntdntdn, 
- ed, ed, ed,  
- tede-tede, tedo-tedo, tedu-tedu.  
- atta, adda, 
- otto, oddo 
Ćwiczenia prowadzimy przy otwartych ustach gdyż wtedy zmuszamy język do 
wykonywania ruchów potrzebnych przy prawidłowej artykulacji głoski „r”  
2. Wymawiając ddddd przesuwamy palcem pod językiem w prawo i lewo pobudzając 

go do drgań. 
3. Wąski pasek papieru umieszczamy na czubku języka za górnymi zębami i polecamy 

dmuchać na język energicznie wymawiając ttt na następnie tr. Wówczas papierek 
odskoczy.  

4. Prowadzimy również dużo ćwiczeń w postaci drobnych ruchów języka po 
podniebieniu, wymawiając  „trltrltrl”, język znajduje się za wałkiem dziąsłowym.  

5. Szybkie wypowiadanie wierszyka ( głoskę „t’ wymawiamy dziąsłowo): 
„Kto to tutaj tak tupie? 
„Kto to tutaj tak tupie? 
To tata tutaj tak tupie! 

Ach to tata tutaj tak tupie! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



TR 
 

tra, tro, tre, tru, try; 
 

trawa, trasa, tramwaj, tratwa, trampki, tran, troje, tron, trop, trening, trema, trochę, trudny, 
truskawka, trójkąt, trybuna, tryby 
 

atra, atro, atre, atru, atry; 
otra, otro, otre, otru, otry; 
etra, etro, etre, etru, etry; 
utra, utro, utre, utru, utry; 
ytra, ytro, ytre, ytru, ytry; 

 
strażak, wiatrak, siostra, atrament, futro, jutro, lustro, parasol, wątroba, piętro, strona, 
opatrunek, struś, strumyk, futryna, cytryna, strych;  

 
 
 

DR 
 

dra, dro, dre, dru, dry; 
 

drabina, drapacz, dracena, drewno, dres, drewniaki, drozd, droga, drogowskaz, druk, drut; 
drużyna, dróżka 

 
adra, adro, adru, adry; 

odra, odro, odre, odru, odry; 
edre, edre, edro, edru, edry; 
udra, udro, udre, udru, udry; 
ydra, ydro, ydre, ydru, ydry; 

 
kołdra, hydrant, katedra, kwadrat, wiadro, zdrowy, biedronka, landrynki, adres, podręcznik, 
Madryt, podróż, wędrówka,  
  
 

PR 
pra, pro, pre, pru, pry, 

 
praca , pralka, prawo, pralnia, prasa, prosty, proszę, prom, proszek,  prędko, prezent, premia, 
prymas, próba, próg 
 

apra, apro, apre, apru, apry 
opra, opro, opre, opru, opry 
epra, epro, epre, epru, epry 
upra, upro, upre, upru, upry 
ypra, ypro, ypro, ypru, ypry 

 
kapral, wyprawa, oprawka, papryka, czupryna, paproć, zaproszenie, zaprószyć, spróbować 
 
   
 
 
 



BR 
bra, bro, bre, bru, bry, 

 
brat, brama ,brawa, bratki, broda, broszka, brokat, brelok, brudnopis, bruk, brudas, brygada,  
 

abra, abro, abre, abru, abry 
obra, obro, obre, obru, obry 
ebra, ebro, ebre, ebru, ebry 
ubra, ubro, ubre, ubru, ubry 
ybra, ybro, ybro, ybru, ybry 

 
zebra, ubranie, zebranie, obrazek, obrus, obrót, żubry, dobry, chabry, fabryka, obrączki, 
obroża, 

 
KR 

 
kra, kro, kre, kru, kry,   

 
kra, kraj, kran, kratka, kromka, kroki, kropka, kreda, kret, kreda, krew, kruk, królik, Krym 

 
akra, akro, akre, akru, akry 
okra, okro, okre, okru, okry 
ekra, ekro, ekre, ekru, ekry, 
ukra, ukro, ukre, ukreu,ukry, 
ykra, ykro, ykre, ykru, ykry 

 
ekran, iskra, mokro, stokrotka, mikrofon, ukrop, okruszyny, okruszek, pokrywka, mokry 
 
 

GR 
 

gra, gre, gro,gru,gry 
 
grad, grabie, granica, gracz, gromada, grobla, grosz, groch, grota, grochówka, gruby, grupa, 
gruszka, grypa 

 
agra, agre, agro, agru, agry 
egra, egre, egro, egru, egry 
ogra, ogre, ogro, ogru, ogry 
ugra, ugro, ugre, ugru, ugry, 
ygra, ygro, ygre, ygro, ygry 

 
agrafka, fotograf ,agrest, ogród, ogrodnik, ogrodzenie, zagroda, tygrys, ogryzek 
 

R.... 
ra, re,ro,ru,ry 

 rama, rasa, radio, ranek, ropa, rondel, rowy, ropucha, ryba, rysa, rycerz, róża, rumianek, 
rusałka,, referat, religia, rejon, region 

 
.........r 

ar,er, or, ur, yr 
ar, smar, katar, konduktor, pomidor, cukier, parter, traktor, rabarbar, rower, kolor, mur, wór, 

tur, motor. 


