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Wstęp 
 
 
Opanowanie mowy i jej odbioru – to ważny etap w rozwoju każdego 

człowieka. Niezaspokojenie potrzeby mówienia we właściwym czasie wywołuje 

wiele komplikacji. Pierwszymi nauczycielami mowy są rodzice i opiekunowie 

dziecka. Komunikowanie się za pomocą mowy rodziców z dziećmi i odwrotnie 

wzbogaca jednych i drugich. 

Zdrowie, bogactwo, kariera zależą od umiejętności korzystania z wiedzy i 

współcześnie bardziej niż kiedykolwiek od szybkości przepływu informacji. 

Dziś mądrzy rodzice pokazują swoim dzieciom, że zdrowy i bogaty (szczęśliwy) 

jest ten, kto jest oczytany, dobrze poinformowany, kto umie korzystać nie tylko 

z własnej wiedzy. Wiedza o samym sobie pozwala zdrowiej żyć i lepiej 

rozumieć innych. 

Każde dziecko rodzi się do bycia dobrym, kochanym. Nie wszyscy rodzice 

zapewniają warunki do bycia dobrym. Brak czasu, dobrego przykładu, brak 

rozmów, brak wiedzy jak postępować z dzieckiem, doprowadzają do wypaczeń. 

„Tam gdzie rodzice nie rozmawiają z dziećmi, gdzie nie ma miłości, pojawia się 

strach, niemoc, krzyki, apatia i agresja”1 

Rodzice im więcej wiedzą o rozwoju mowy, o wspaniałościach ludzkiego 

mózgu, tym wcześniej racjonalnie pomagają swemu dziecku być człowiekiem. 

Nie ma na świecie nic bardziej zdumiewającego, jak mózg ludzki. To mózg 

dzięki swojej wielkości będzie sam odkrywał siebie i w miarę poznawania 

samego sobie udzielał odpowiedzi, czym jest w istocie. Mózg pozwala nam 

poznawać świat, poznawać siebie, poznawać innych. 

Człowiek w swoim rozwoju poznaje świat za pomocą zmysłów słuchu, 

wzroku, smaku, węchu, dotyku. Dzięki rozumowi wrażenia te są nie tylko  

 

 
1 A. Balejko „Jak pokonać seplenienie” Białystok 2002 
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odbierane, ale powodują badawczy stosunek do przyjmowanych wrażeń oraz  

uruchamiają odpowiednie działania (werbalne i fizyczne). Ważne jest 

dostarczanie dziecku bodźców stymulujących jego rozwój, jak kolorowe 

zabawki, obrazki, książki, rozmowy itp. 

Patrząc np. na obrazek przedstawiający dom, na zdjęcie mamy czy taty, dziecko 

dokonuje analizy tego, co widzi, odkrywa związki zachodzące między 

elementami (dach domu, okna, dym, itp.), dokonuje syntezy tych elementów, 

ścian, schodów i dochodzi do uogólnienia – dom, podobnie, mama, tata, 

babcia. 

Częste obcowanie dziecka z obrazem, konkretem, pozwana z czasem na 

oderwanie się od konkretu i budowanie obrazu w wyobraźni na podstawie 

słownego opisu, na podstawie słowa. 

Często słyszymy od rodziców, że dziecko nie ma głowy do nauki. Nie ma dobrej 

pamięci i dlatego ma trudności w nauce. Jest to łatwe usprawiedliwienie 

niewiedzy, lenistwa, nieuctwa. Okazuje się, że pamięć ludzka jest ogromnie 

pojemna i można ją ćwiczyć, usprawniać, tylko trzeba chcieć i wiedzieć jak. 

W mózgu gromadzi się nasza wiedza, doświadczenie (wzór) wymowy 

głosek, sylab – słów, całych wypowiedzi. O ludziach ładnie mówiących mówi 

się, że maja dobra pamięć do wymawiania. Wystarczy im raz powiedzieć jak się 

mówi, wymawiają i już wiedzą. Organizując terapię logopedyczną należy 

stymulować pracę mózgu, także ze względu na rolę pamięci w opanowaniu 

sprawności mówienia, czytania, pisania. Tych trudnych sprawności trzeba uczyć 

już małe dzieci, pokonując po drodze różne trudności. Wcześnie wykryte 

zaburzenia można łatwo i skutecznie wyleczyć, usunąć. 
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Rozdział I 

Prawidłowe oddychanie podstawą dobrego mówienia 

 

Oddychanie to niezbędna czynność fizjologiczna. Prawidłowe oddychanie, 

wdech nosem, wydech ustami, jest podstawą dobrej wymowy. 

Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami mowy często oddychają 

nieprawidłowo. Objawia się to następująco: 

- oddychanie przez usta zamiast przez nos, 

- krótka faza wydechowa 

- nierównomierna siła wydechu w trakcie budowania wypowiedzi ustnych, 

- nieekonomiczne zużywanie powietrza w czasie mówienia. 

Należy przypomnieć, że budowanie wypowiedzi słownej jest czynnością 

złożoną, angażującą układ oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny. 

Schorzenia układu oddechowego. 

Są dzieci z upośledzoną fizjologią oddychania. Dzieci z objawami tzw. 

„zatkanego nosa” oddychają przez usta zamiast przez nos. Mają prawie zawsze 

otwarte usta. Schorzenia układu oddechowego występują dość często. 

Schorzenia górnych dróg oddechowych: nosa, gardła oraz płuc i oskrzeli 

powodują utrudnienia w oddychaniu, co w konsekwencji może doprowadzić do 

niedotlenienia mózgu. 

Niewłaściwe nawyki oddychania.  

Choroby występujące w konsekwencji zaburzonego oddychania to:  

- ostre i przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych: migdałka gardłowego, 

migdałków podniebiennych, zapalenia zatok, oskrzeli, płuc, 

- zaburzenie węchu, 

- ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego, 

- zaburzenie połykania, 

- zaburzenie artykulacji. 
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Prawie u wszystkich dzieci, które zgłaszają się do poradni logopedycznych, 

stwierdza się niewłaściwy stereotyp oddechowy. 

Znaczenie ćwiczeń oddechowych. 

Systematyczne prowadzenie ćwiczeń oddechowych będzie sprzyjało 

poprawie zdrowotności dziecka. Ćwiczenia oddechowe są pomocne w terapii 

logopedycznej, działają uspokajająco przy silnym zdenerwowaniu, po dużym 

wysiłku fizycznym i psychicznym. Wspaniale rozładowują napięcie 

emocjonalne i psychiczne. Ćwiczenia należy prowadzić atrakcyjnie; należy 

przestrzegać zasady stopniowania trudności tzn. zaczynać od najłatwiejszych 

zadań i stopniowo je utrudniać oraz łączyć z elementami gimnastycznymi 

angażując ręce, nogi i tułów. 

Ćwiczenia oddechowe zapewniają: 

- zwiększenie wydajności płuc, 

- poprawę efektywności pracy serca, 

- dostarczenie do organizmu więcej tlenu, 

- poprawę napięcia mięśni brzusznych, 

- poprawę siły głosu, 

- zwiększenie zdolności do pracy, 

- zwiększenie zdolności koncentracji uwagi.; 

Ważne są również ćwiczenia logorytmiczne. Stanowią one wspaniałą 

okazję do prowadzenia profilaktyki logopedycznej dla wszystkich dzieci w 

wieku przedszkolnym. Stosując ćwiczenia logorytmiczne, połączone z 

elementami ćwiczeń oddechowych, tworzymy także możliwość uwrażliwiania 

na zjawiska wspólne dla muzyki, ruchu i mowy (na rytm, tempo, wysokość 

dźwięku, jego melodię, akcentowanie i wymowę). 
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Rozdział II 

Diagnoza logopedyczna 

 

 Diagnoza logopedyczna została sporządzona na podstawie wywiadu z 

matką dziecka i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 Łukasz ma 8 lat. Uczęszcza do klasy II. Pochodzi z rodziny wielodzietnej 

tzn. ma dwie siostry w wieku 1 rok i 3 lata, oraz brata 10 lat. Chłopiec urodził 

się w szpitalu bez komplikacji porodowych. Poród o czasie. Ważył 3 700g. 

Ciąża przebiegała prawidło, matka systematycznie odbywała wizyty w poradni 

dla kobiet. Dziecko rozwijało się prawidłowo. Zaczął siadać w szóstym 

miesiącu, a pierwsze kroki postawił w dwunastym. Pierwsze słowa pojawiły się 

w czternastym miesiącu. Po ukończeni dwóch lat jego mowa rozwijała się dość 

szybko. Początkowo (jak twierdzi matka) wadą wymowy dziecka była także 

zamiana głoski [k] na głoskę [t] (parakappacyzm), która samoistnie ustąpiła w 

wieku 4 lat, natomiast zamiana głoski [r] na [l] (pararotacyzm) nie ustąpiła. 

Dziecko w okresie niemowlęcym nie chorowało i nie doznało żadnych urazów 

fizycznych. Zaś w wieku przedszkolnym często przechodziło infekcje górnych 

dróg oddechowych, a w wieku 7 lat miało usunięty trzeci migdał. Chorował na 

ospę i świnkę. 

Łukasz wygląda na zdrowe i sprawne dziecko. Nie sprawia kłopotów 

wychowawczych. W szkole lubi matematykę i w-f, ma kłopoty z językiem 

polskim. Jest raczej nieśmiały, grzeczny i chętny do pracy.  

Rodzice chłopca posiadają gospodarstwo rolne i utrzymują się z niego. 

Zamieszkują w domu jednorodzinnym (trzy pokoje, kuchnia, łazienka). Rodzice 

są bardzo zapracowani, dlatego starsi chłopcy (Łukasz i Radek) często opiekują 

się młodszymi siostrami. Chłopcy mają daleko do szkoły (3 km) i dlatego 

dojeżdżają szkolnym autobusem. 
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 Łukasz zdiagnozowany został już w wieku sześciu lat (kl.0), ale terapię 

rozpoczął dopiero w wieku ośmiu lat (kl.II), ponieważ matka opiekowała się 

młodszymi dziećmi i nie mogła lub nie miała możliwości dowozu chłopca do 

poradni, która mieści się w Rypinie w odległości 10 km. Obecnie rodzice 

posiadają samochód i Łukasz jest dowożony jeden raz w tygodniu na zajęcia z 

logopedą.  

 

Opinia logopedy. 

 Ogólna charakterystyka warunków mownych dziecka. 

1. Stan narządów artykulacyjnych: 

•  Język – mało pionizowany, zbyt gruby, nie podnosi brzegów języka do 

zębów, nie układa języka w kształt łyżeczki, nie kląska 

•  Wargi – zawsze uchylone 

•  Podniebienie twarde bez zmian chorobowych 

•  Podniebienie miękkie prawidłowe 

•  Języczek w normie 

•  Zgryz prawidłowy – próchnica zębów mlecznych, posiada zęby stałe - 

jedynki i dwójki, dolne i górne 

2. Stan słuchu (badania orientacyjne): w normie. 

3. Oddychanie: w oddychaniu statycznym tor oddechu przechodzi przez usta 

(dziecko oddychało tak ze względu na przerośnięty trzeci migdał, po jego 

usunięciu nawyk nieprawidłowego oddychania pozostał). 

4. Fonacja: głos dźwięczny, głośny. 

5. Tempo mowy: umiarkowane. 

6. Słuch fonematyczny: zaburzony, nie różnicuje r – l. popełnia również błędy w 

pisaniu, myli głoski dźwięczne, np. (ławka – pisze łafka) na ich bezdźwięczne 

odpowiedniki. 

7. Rozwój  mowy: pierwsze słowa 1,4 r. ż., zdania po 2 r. ż. 
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8. Rozpoznanie: wymawia samogłoski, spółgłoski wargowe, wargowo-zębowe, 

przedniojęzykowo-zębowe, środkowo-językowe, tylno-językowe. 

Nieprawidłowa artykulacja dotyczy głoski [r] z szeregu przedniojęzykowo-

zębowych.  

 

 Rozpoznane zaburzenie mowy stanowi przeszkodę w nauce dziecka. 

Łukasz świadomy jest swej wady wymowy głoski [r] i niechętnie się 

wypowiada. Dużą trudność sprawia mu pisanie ze słuchu. 
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Rozdział III 

Program terapii 

 

1. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu 

Dziecko otrzymuje po każdym spotkaniu zestaw ćwiczeń do powtórzeń w domu. 

 

2. Rozpoczynając spotkanie logopeda wykonuje szereg ćwiczeń: 

- usprawniających  narządy mowy (z naciskiem na usprawnienie języka) 

- oddechowych – w celu wyeliminowania złych przyzwyczajeń oddychania 

ustami i wydłużeniu fazy wdechu i wydechu 

- fonacyjnych 

- słuchu fonematycznego 

 

3. Wywołanie i utrwalanie poprawnej wymowy głoski [r] 

Etap I 

Głoska [r] w grupach spółgłoskowych -tr, -dr. 

� Ćwiczenia połączeń -tr, -dr, w sylabach logotomach. 

� Ćwiczenia grupy spółgłoskowej –tr, -dr w wyrazach (w nagłosie) 

� Ćwiczenia grupy spółgłoskowej –tr, - dr, w wyrazach (śródgłos) 

� Ćwiczenia grupy spółgłoskowej -tr, -dr w wyrazach (wygłos) 

� Ćwiczenia grupy spółgłoskowej -tr,-dr w zwrotach dwuwyrazowych. 

� Ćwiczenia grupy spółgłoskowej -tr, -dr, w zdaniach. 

Etap II 

Głoska [r] w grupach spółgłoskowych -pr, -br. 

� Połączenia -pr, -br w sylabach i logatomach. 

� Ćwiczenia grup spółgłoskowych -pr, -br w nagłosie wyrazu  

� Ćwiczenia grup spółgłoskowych -pr, -br w śródgłosie wyrazu. 

� Połączenia -pr, -br w zwrotach dwuwyrazowych. 

� Połączenia -pr, -br w zdaniach. 
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Etap III 

Głoska [r] w grupie spółgłoskowej -kr. 

� Ćwiczenia połączenie -kr w sylabach i logatomach. 

� Ćwiczenia połączenia -kr, w nagłosie wyrazu. 

� Grupa spółgłoskowa -kr w śródgłosie wyrazu. 

� Połączenia –kr w zwrotach dwuwyrazowych. 

� Połączenia -kr w zdaniach. 

Etap IV 

Głoska [r] w grupach spółgłoskowych -fr, -wr. 

� Połączenia -fr, -wr w sylabach i logatomach 

� Połączenia -fr, -wr w nagłosie wyrazu. 

� Połączenia -fr, -wr  w śródgłosie wyrazu. 

� Połączenia -fr, -wr w zwrotach dwuwyrazowych. 

� Połączenia -fr, -wr w zdaniach. 

Etap V 

Ćwiczenia utrwalające głoskę [r] (jeżeli głoska się pojawi, jeżeli nie to wracamy 

i powtarzamy etap I, II, III, IV, aż do wywołania głoski) 

� Głoska [r] w sylabach. 

� Głoska [r] w wyrazach w śródgłosie. 

� Głoska [r] w wyrazach w wygłosie. 

� Wyrazy, w których głoska [r] występuje dwukrotnie. 

� Głoska [r] w zwrotach dwuwyrazowych. 

� Głoska [r] w zdaniach. 

� Głoska [r] w piosenkach, wierszach, historyjkach, zabawach 

tematycznych. 

Etap VI 

Różnicowanie głoski [r] – [l]. 

� Głoski [r] – [l] w sylabach. 

� Ćwiczenia w wyrazach gdzie głoski [r], [l] występują oddzielnie. 
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� Ćwiczenia na wyrazach, w których głoska [r], [l] występuje jednocześnie. 

� Głoski [r], [l] w zdaniach. 
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Rozdział IV 

Zestaw ćwiczeń w terapii logopedycznej zaburzonej głoski [r] 

 

1. Opis głoski. 

Głoska [r] jest głoską dźwięczną (przy jej artykulacji zawarte są struny 

głosowe), ustną (przy jej artykulacji uniesiony jest języczek podniebienia 

miękkiego, który zamyka przejście powietrza do jamy nosowej), twardą 

(wypowiadaną bez wzniesienia grzbietu języka ku podniebieniu), 

przedniojęzykowo-dziąsłową (czubek języka wibruje o tylną ścianę górnych 

dziąseł), zwarto-otwartą (artykulacja głoski polega na naprzemiennym zwieraniu 

się czubka języka z górnymi dziąsłami i jego opadaniu). 

Prawidłowa artykulacja głoski [r] polega na szybkim dotknięciu języka do 

górnych dziąseł. Język jest szeroki, a jego boki dotykają zębów trzonowych, zaś 

środkowa i przednia część jest ruchliwa i elastyczna. Przy mocniejszej i dłuższej 

wymowie [r] język wykonuje dwa lub trzy drgnięcia. Głoska [r] powstaje na 

skutek szybko występującym po sobie otwieraniu i zamykania rezonatora 

artykulacyjnego, dzieje się to dzięki wibracji języka (apex). Zaś wargi są lekko 

uchylone, a podniebienie miękkie uniesione tak, aby zamykało przepływ 

powietrza przez jamę nosową.2 

 

 

 

    Pozycja języka przy prawidłowej  

    wymowie [r]. (wg A. Abińskiego) 

       

 

 

 

2 H. Rodak „Terapia dziecka z wadą wymowy” W-wa 1997 
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2. Wyraz podstawowy. 

 

Rak 

 

 

 

  

Wyraz podstawowy powinien być jednosylabowy, ćwiczona głoska winna 

znajdować się w nagłosie. Należy również pamiętać o tym iż przedstawiony 

dziecku wyraz powinien mu być znany, bliski. W związku z tym proponuję jako 

wyraz podstawowy „rak” 

 

3. Ćwiczenia oddechowe. 

  Ćwiczenia oddechowe mają na celu nauczenie różnicowania fazy 

wdechowej i wydechowej oraz wydłużenie fazy wydechowej. Zwiększają także 

pojemność płuc, kształcą ruchy przepony oraz ekonomicznego zużywania 

powietrza w czasie mówienia. 

Zalecane ćwiczenia: 

- dmuchane świecy, 

- dmuchanie na watę, piórko lub wiatraczek, 

- wąchanie kwitków, 

- zdmuchiwanie kawałka papieru z gładkiej powierzchni, 

- puszczanie baniek mydlanych, 

- chłodzenie gorącej zupy na talerzu (dmuchanie ciągłym strumieniem), 

- parskanie wargami: prr, brr…, 

- dmuchanie balonika, piłki, 

- wypuszczanie powietrza z balonika, dętki, piłki (długie sss…) 

- liczenie na jednym wdechu: zadania dwu lub trzywyrazowe, potem coraz 

dłuższe, 
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- powtarzanie szeptem zdań.  

Ćwiczenia oddechowe przygotowujące do artykulacji głoski [r]. 

- zdmuchiwanie wąskiego paska papieru z czubka uniesionego języka. 

- zdmuchiwanie płomyka świecy, 

- chłodzenie gorącej zupy, 

- gra na trąbce, flecie, 

- ćwiczenia wykonywane w pozycji leżącej: wdech – naciskamy dłonią mięśnie 

brzucha i wydech powietrza, stawianie jednocześnie oporu naciskającej dłoni, 

wymawiania długo ffff… przedłużając wydech, 

- parskanie wargami: prr, brr…  

 

4. Ćwiczenia fonacyjne. 

  Mają za zadanie nauczanie dzieci właściwego posługiwania się głosem. 

Ich celem jest wykształcenie u dzieci odpowiedniej wysokości i umiejętności 

właściwego stosowania natężenia głosu w czasie mówienia. 

 Zalecane ćwiczenia: 

Zabawa „Obudź się misiu”. Dziecko siedzi skulone na dywanie i śpi, nauczyciel 

podchodzi do niego i dotyka go pałeczka. Miś budzi się ze snu, przeciąga i cicho 

mruczy (przedłużona wymowa głoski m). 3  

Zabawa „Uśnij misiu”. Dziecko tuli misia i śpiewa mu: aaa… Miś nie chce spać 

tylko płacze: uuu… . Dziecko cały czas próbuje uśpić misia aaa…, ale on ciągle 

płacze: uuu… . Nauczyciel tak kieruje opowiadaniem (wprowadza postacie 

przychodzące do misia), że dziecko kolejno przedłuża inne samogłoski, 

ooo…,eee…, iii…, uuu…, yyy…, naśladując odgłosy wydawane przez kolejne 

postacie. 4 

 

 

 

3 Na podstawie E. Achajska „Uczymy poprawnej wymowy” W-wa 1992 
4 Tamże 
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Zabawa „Echo”. Dziecko wywołuje głoskę, a następnie powtarza ją ciszej tak 

jak to robi echo np.: a (głośno), a (cicho), e (głośno), e (cicho), potem 

wprowadza inne głoski: oo, uu, ii, yy.5 

Łączenie samogłosek ze spółgłoskami: m, n. 

ma,me,mo,mu,mi,my 

na,ne,no,nu,ni,ny 

am,em,om,um,im,ym 

an,en,on,un,in,yn 

W ćwiczeniach tych mozna wykorzystac zabawę w ,,Echo“.6 

 

5. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. 

Zadaniem tych ćwiczeń jest ukształtowanie umiejętności różnicowania 

dźwięków mowy. Dziecko musi wyodrębnić z potoku mowy wyrazy, sylaby, 

głoski, a także uchwycić kolejność głosek w wyrazie. 

 
Ćwiczenia: 

- rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt domowych i leśnych 

(nagrania). 

- naśladowanie dźwięków wydawanych przez: sanki dzwonią – dzeń-dzeń, duże 

dzwony – bim-bam-bum, dzwonek szkolny – dindilin 

- wydzielanie kolejno głosek w wyrazach: 

m-a-m-a, b-u-d-a, l-o-d-y, k-l-a-s-a, c-z-a-p-k-a, k-l-o-c-e-k, k-u-l-a itd. 

Po wygłoskowaniu dziecko układa schemat wyrazu z cegiełek. 

- reagowanie na [r] w wyrazie: umawiamy się z dzieckiem, że gdy usłyszy [r] na 

początku wyrazu zadzwoni dzwonkiem, a jeżeli w środku wyrazu, uderzy w 

bębenek: ryba, tramwaj, zegarek, cytryna, krowa, radio, drabina, rower, gruszka, 

ręcznik, rękawiczki, parasol, skarpety. 
 

5 E. Achajska „Uczymy poprawnej wymowy” W-wa 1992 
6 Tamże 
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- rozróżnianie wyrazów różniących się tylko jedną głoską (dziecko słucha 

wyrazów i wskazuje głoski, którymi się one różnią) 

koza – kosa  góra – kura 

bal – pal  bułka – półka 

rak – lak  rok – kok 

rola – dola  kasa – Kasia 

- wyszukiwanie i nazywanie obrazków, które zawierają głoskę [r] (logopeda 

przedstawia dziecku obrazki) np.: tor, winogrono, trąbka, ryba, ogórek, kran, 

góra, krasnal, cytryna, agrafka, serce, radio, tort, rybak, góral, itp. 

 

6. Ćwiczenia usprawniające ruchome narządy artykulacyjne. 

 Aby dziecko prawidłowo wymawiało wszystkie głoski, musi mieć 

wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy. 

Prawidłową wymowę głosek warunkuje odpowiedni poziom sprawności 

narządów artykulacyjnych, głównie języka, warg i podniebienia, dlatego też 

narządy te trzeba odpowiednio ćwiczyć. 

Zalecane ćwiczenia usprawniające język. 

- oblizywanie warg (usta szeroko otwarte), 

- wysuwanie języka do przodu i cofanie w głąb jamy ustnej, 

- dotykanie językiem wargi górnej i dolnej, 

- dotykanie językiem do nosa, brody, w stronę ucha prawego, lewego, 

- wahadełko (kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania językiem warg i 

zębów, 

- kląskanie językiem (zabawa w konika), 

- liczenie zębów dolnych i górnych 

- mlaskanie czubkiem i środkiem języka, 

- wypychanie językiem policzków (ssanie cukierka), 

- wykonanie „łopaty” i „grotu” (lekko wysunięty z jamy ustnej język opiera się 

na dolnej wardze i przyjmuje odpowiedni kształt), 
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- oblizywanie zębów pod wargami wykonując ruch języka w prawo, w lewo 

(przy zamkniętych ustach) 

- wykonanie kulistych ruchów języka w głębi jamy ustnej przy opuszczonej 

szczęce dolnej, 

- naciskanie językiem na podniebienie (usta otwarte) – zwalnianie nacisku, 

Ćwiczenia do głoski [r]: 

- przesuwanie języka o prawego do lewego kącika ust, 

- unoszenie języka do nosa, 

- oblizywanie ust, 

- liczenie zębów językiem, 

- kląskanie czubkiem języka,  

- nagryzanie koniuszka języka,  

- motorek 

- wymawianie głoski [t] przez uderzenie końcem języka o podniebienie, 

podobnie z głoską [d] 

- naśladowanie odgłosu strzelania z karabinu, 

- zdmuchiwanie lekkich przedmiotów z czubka języka, 

Zalecane ćwiczenia warg: 

- przesadne, wyraźne wymawianie głoski u – i, 

- wymawianie samogłosek a – o przy szeroko otwartych ustach, 

- cmokanie, 

- utrzymywanie ołówka między nosem, a górna warga 

- parskanie wargami, 

- ssanie wargi dolnej, potem górnej, 

- nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza, 

- zwieranie warg (zabawa w pyszczek ryby). 

Zalecane ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

- ziewanie przy nisko opuszczonej szczęce dolnej,  

- kaszlenie z wysuniętym na zewnątrz językiem, 
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- płukanie gardła,  

- chrapanie na wdechu i wydechu, 

- głębokie oddychanie (wdech nosem, wydech ustami), 

- ssanie smoczka, 

- wymawianie głosek [g], [k] z samogłoskami ga, ge…, ka, ke…, 

Ćwiczenie żuchwy: 

- ruch żuchwy do przodu i do tyłu, 

- opuszczanie i unoszenie żuchwy,  

- ziewanie,  

- żucie pokarmu,  

- chwytanie dolnymi zębami górnej wargi,  

- przesuwanie opuszczonej dolnej szczęki w prawo i w lewo, 

- duży wdech nosem i wydech ustami z jednoczesna wymową głosek aaa…, ooo,  

 

7. Wywołanie prawidłowo brzmiącej głoski [r]. 

  W trakcie wywoływanie głoski [r] musimy stosować ustaloną kolejność 

działań. Trzeba pamiętać, aby język był rozluźniony, a zwarcie słabe. Usta 

muszą być otwarte, gdyż wtedy zmuszamy język do wykonywania ruchów 

potrzebnych przy [t] [d]. Ćwiczenia przygotowawcze do [r] rozpoczynamy od 

wolnego, a później szybkiego wymawiania głosek [t] [d]: 

wolno t t t t t  szybko ttttt 

wolno d d d d d  szybko ddddd 

wolno t d t d t d   szybko tdtdtd 

wolno t d n t d n t d n szybko tdntdntdn 

Wymawiając ttttt i dddd przesuwamy palcem dość szybko pod językiem w 

prawo i w lewo, pobudzając go do drgań. 

 Następnym etapem jest stosowanie ćwiczeń w dmuchaniu polegających 

na wprowadzeniu języka w wibrację np.: motorek, zdmuchiwanie lekkich 

przedmiotów z języka (papierek przylepiamy do końca języka za górnymi 
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zębami i polecamy dmuchać na języka tak, aby papierek odskoczył). Przy 

ćwiczeniach głoski [r] języczkowym unikamy początkowo wymawiania 

dźwięku [r], a nawet [tr], ponieważ gdy dziecko usłyszy [r] natychmiast włącza 

do pracy języczek. 

 Ćwicząc głoskę [r] nie wywołujemy jej od razu, tyko rozpoczynamy od 

grup spółgłoskowych zawierających głoskę [r].  

 

1) Głoska [r] w grupach spółgłoskowych -tr, -dr. 

Ćwiczenia połączeń -tr, -dr, w sylabach logotomach. 

Ćw. 1. Powtórz usłyszaną sylabę. 

tra, tro, tre, tru, try,  dra, dro, dre, dru, dry, 

atra, atro, atre, atru, atry,  adra, adro, adre, adru, adry 

otra, otro, otre, otru, otry, odra, odro, odre, odru, odry,  

etra, etro, eter, etru, etry,  edra, edro, eder, edru, edry, 

utra, utro, utre, utru, utry, udra, udro, udre, udru, udry 

ytra, ytro, ytre, ytru, ytry,  ydra, ydro, ydre, ydru, ydry,  

 

Ćwiczenia grupy spółgłoskowej –tr, -dr w wyrazach (w nagłosie) 

Ćw. 2. Odczytaj wyrazy 

 
ampki 

asa 

ąbka 

ociny 

ójkąt 

ybuna 

amwaj 

apez 

tr 
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Ćw. 3. Utwórz wyrazy z sylab, zapisz je. 

drop – sy -  ……………  trus – kaw – ka - ……………... 

tram – pki - …………...  dru – ga - ……………… 

dra – tew - ……………  dra – bi – na - …………… 

 

Ćwiczenia grupy spółgłoskowej –tr, - dr, w wyrazach (śródgłos) 

Ćw. 4. Utwórz wyraz z rozsypanki sylabowej 

 

 

 

 

 

 

 Ćw. 5. Co to za zagadka? 

Nie pochwala świecy,  

Nie lubi ogniska, 

Gdy staje do pracy, woda z węża tryska.  

 
Ćwiczenia grupy spółgłoskowej -tr, -dr w wyrazach (wygłos) 

Ćw. 6. Powiedz, jaki wyraz usłyszałeś (nauczyciel mówi głoskami kolejne 

wyrazy): 

k-a-d-r   l-i-t-r 

c-e-d-r   m-e-t-r 

t-e-a-t-r   c-e-n-t-y-m-e-t-r   

 

 

 

 

 

sios 

dra 

wą 

koł 

ba tro 

lan 

czek tra wia 

dryn 

o tru 

tra 

nak 

stru myk 

żak 

pa 

stra 

ki 
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Ćw. 7. Nazwij obrazki, wpisz w okienka odpowiednie litery. Zaznacz pętlą te, 

które zaczynają się na „tr”. 
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Ćw. 8. Wpisz literki w odpowiednie kratki. Odczytaj głośno powstałe 
wyrazy. 

 

 
 

Ćw. 9. Wstaw literę „r” i odczytaj wyrazy. 

centymet…, teat…, met…, wiat…, łot…,  

 

Ćwiczenia grupy spółgłoskowej -tr,-dr w zwrotach dwuwyrazowych. 

Ćw. 10. Powtórz usłyszane wyrażenia: 

drobny druk, druga strona, drewniana drabina, trudna droga, trasa tramwajowa, 

drewniany wiatrak, drewniany trójkąt pstryczek elektryczek, trąbka trębacza, 

drabina strażaka, siostra biedronki. 

 

Ćw. 11. Połącz strzałkami odpowiednie wyrażenia i odczytaj je: 

strącona                tramwajowa 

trębacz      truskawka 

trasa     trąbi 

drewniany     drukuje 

zdrowy      futryna 

drukarz     wiatrak 

drewniana     biedronka 

odtrącona    tran 

 

 

 

 

t a t e r r t i l r e d c 



 24 

Ćwiczenia grupy spółgłoskowej -tr, -dr, w zdaniach. 

Ćw. 12. Wstaw obrazki do zdań i odczytaj je: 

 

Strażak niesie 

 

 

Po futrynie chodzi 

 

 

Siostra kupiła 

 

 

Ćw. 13. Ułóż rozsypankę wyrazową i zapisz prawidłowo zdanie. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

drut. Na leży drodze 

na Trębacz gra trąbce. 

jedzie tramwajową. Tramwaj trasą 

cytryny. kupiła Siostra 

Truskawki są zdrowe. 
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2) Głoska [r] w grupach spółgłoskowych -pr, -br. 

Połączenia -pr, -br w sylabach i logatomach. 

Ćw. 14.  Powtórz co usłyszysz. 

pra, pro, pre, pru, pry  bra, bro, bre, bru, bry 

apra, apro, apre, apru, apry abra,  abro, abre, abru, abry 

epra, epro, epre, epru, epry ebra, ebro, ebre, ebru, ebry 

upra, upro, upre, upru, upry ubra, ubro, ubre, ubru, ubry 

ypra, ypro, ypre, ypru, ypry ybra, ybro, ybre, ybru, ybry 

 

Ćwiczenia grup spółgłoskowych -pr, -br w nagłosie wyrazu. 

Ćw. 15.  Przeczytaj wyrazy. 

prąd, brama, prędko, prasa, brona, Bronka, pralka, brązowy, brokat, produkt. 

 

     Ćw. 16.  Połącz strzałką obrazek z właściwą nazwą. 

 

 

       broda  brat  

    

 

      brona     prezenty 

   

 

 

   bratek    prywatka 

 

 

Ćw. 17.  Przeczytaj wyrazy dzieląc je na sylaby: 

bro-kat, bro-ku-ły, pro-szek, bram-karz, pro-duk-cja, pry-wat-ka, brosz-ka,  
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Ćwiczenia grup spółgłoskowych -pr, -br w śródgłosie wyrazu. 

Ćw. 18.  Z czym kojarzą ci się napisane wyrazy. 

zwierzę, paski, ZOO -……………………. 

kolorowy,  ramka, widok - ………………. 

spodnie, bluzka, kurtka - …………………. 

 

Ćw. 19.  Wpisz brakujące litery -pr, -br i odczytaj wyrazy. 

o....oża, o….ona, u….awa, pa….otka, o….awa, o…anie, wy….awa, z….oja. 

 

Ćw. 20.  Podziel wyrazy na sylaby: 

Ubranie, uprasować, obrażona, obrazek, sprawdzać, zebranie, uzbrojony. 

 

Połączenia -pr, -br w zwrotach dwuwyrazowych. 

Ćw. 21.  Połącz sylaby i odczytaj powstałe wyrażenia 

Pry  wat  ne  ze  bra          nie. 

  U  pra  so         wać  u          bra  nie. 

 O   brot  na        Bron  ka. 

Bram    ka  bram  ka  rza.          

Pros  ta          dro  ga. 

 

Ćw. 22.  Odczytaj powstałe wyrażenia i połącz wyrazy strzałkami 

brudne   obrazek 

oprawiony   Brutusa 

prywatka   Bronek 

obrażony   ubranie 

obroża   Bronka 
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Połączenia -pr, -br w zdaniach. 

Ćw. 23.  Zastąp obrazki wyrazami i odczytaj zdania. 

 

W ZOO Bronek oglądał 

 

 

Bronka brała 

 

 

Ubranie pierze się w  

 

 

Ćw. 24.  Wstaw brakujące wyrazy i odczytaj zdania. 

Prywatce, brona, pralce, ubrania, bramy, w fabryce, Bronek, zebranie 

 

Mama prasuje ……………… .   Brat pracuje ………….. . 

Koło …………… stoi Bronka.   …………. zapomniał dresu. 

Przed domem stoi ………. .   W ………… jest brudne ubranie. 

Bronek tańczy na …………….. .  Brat poszedł na ……… do szkoły. 

 

3) Głoska [r] w grupie spółgłoskowej -kr. 

Ćwiczenia połączenie -kr w sylabach i logatomach. 

Ćw. 25. Powtórz usłyszaną sylabę 

kra, kro, kre, kru, kry 

akra, akro, akre, akru, akry 

okra, okro, okre, okru, okry 

ekra, ekro, ekre, ekru, ekry 

ukra, ukro, ukre, ukru, ukry 

ykra, ykro, ykre, ykru, ykr 
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Ćwiczenia połączenia -kr, w nagłosie wyrazu. 

Ćw. 26.  Odczytaj wyrazy dzieląc je na sylaby. 

krak-sa, kras-no-lu-dek, kra-wat, kro-wa, kre-da, krop-ki, kro-ko-dyl, kró-lew-na 

 

 Ćw. 27.  Dopasuj wyrazy do obrazka. 

 

 

Król kret krawat kran krasnale 

 

Grupa spółgłoskowa -kr w śródgłosie wyrazu. 

Ćw. 28.  Podziel wyrazy na sylaby. 

stokrotka, pokrętło, mokry, ekran, okręt, okres, skroplony, dokręcić, okruszek 

 

Ćw. 29.  Rozwiąż rebusy. 

100 + krotka      ……………………. 

 

e +                                                                 ……………………..       

 

Ćw. 30. Powiedz jaki wyraz usłyszałeś (nauczyciel mówi głoskami kolejne 

wyrazy) 

s-t-o-k-r-o-t-k-a  e-k-ra-n 

p-o-k-r-y-w-a  o-k-r-e-s 

o-d-k-r-ę-c-o-n-y  s-k-r-a-p-l-a 

o-k-r-ę-t   d-o-k-r-ę-c-o-n-y 
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Połączenia –kr w zwrotach dwuwyrazowych. 

Ćw. 31.  Powtórz zwroty, które usłyszałeś. 

odkręcona nakrętka  krótka kreska 

mokra pokrywka   makra stokrotka 

zakręcona kreska   skroplona kropla 

określony okręt   makra kołdra 

odkręcony kran   mokra stokrotka 

krótki krok    dobry krawiec 

 

Ćw. 32.  Przeczytaj wyrażenia dzieląc je na sylaby. 

cy-try-no-wy krem 

za-krę-co-ny kran 

wy-kro-pko-wa-na koł-dra 

do-bra kró-lew-na 

kró-lew-ski kró-lik 

od-krę-co-na na-kręt-ka 

 

Połączenia -kr w zdaniach. 

Ćw. 33.  Przeczytaj ładnie zdania. 

Krowa skubie mokra trawę. 

Mama kupiła cytrynowy krem. 

Krysia pojechała do Krakowa.  

Krawcowa szyje spódnicę w kropki. 

 

Ćw. 34.  Przeczytaj zdania i odpowiedz na pytania. 

Krawcowa szyje spódnicę w kropki. 

Co szyje krawcowa? 

Jaką spódnicę szyje krawcowa? 

Kto szyje spódnice? 
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Królewna Krystynka zajada krakersy.  Król kupił królewnie królika. 

Kto zajada krakersy?    Kto kupił królika? 

Co zajada królewna?    Komu król kupił królika? 

Jaka królewna zajada krakersy?  Co kupił król? 

 

4) Głoska [r] w grupach spółgłoskowych -fr, -wr. 

Połączenia -fr, -wr w sylabach i logatomach 

Ćw. 35. 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 

 

Połączenia -fr, -wr w nagłosie wyrazu. 

Ćw. 36. Odczytaj wyrazy i podziel je na sylaby 

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

 
Ćw. 37. Utwórz wyrazy z rozsypane 

 
      tki         tki            bel  
     

wro               fry                         wró      
        na                   zjer                     żka   
 
 
 
Połączenia -fr, -wr  w śródgłosie wyrazu. 

Ćw. 38. Wstaw „wr” lub ,,fr” i odczytaj wyrazy. 

ku….y, go….y, sko….onek, od…aca, z….otka, Al….ed, cy….a, z….otnica. 
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Ćw. 39. Przeczytaj wyrazy od końca i zapisz je. 

y r f o g - ……………..   y r f u k - ………………. 

a k t o r w y w - ………………  k e n o r w o k s - …………….. 

a r f y c - ……………..   a k t o r w z - ……………… 

 
Połączenia -fr, -wr w zwrotach dwuwyrazowych. 

Ćw. 40. Dopasuj do siebie wyrazy. 

zwrotka    Fryderyka 

frytki    wróbelek 

krawat    refrenu  

wywrócone   wrona 

fruwający   kufry 

krakająca   Franka 

 

Połączenia -fr, -wr w zdaniach. 

Ćw. 41. Zastąp obrazki wyrazami i odczytaj je. 

 
 
Na gałęzi siedzi krakająca  
 
 
Fryzjer układa ładną 
 
 
Mały  fruwa nad łąką. 
 
 

Ćw. 42. Ułóż zdania z rozsypanek. 
 
 
 
 
 
 

 

na jeździ Franek 

układa ładną Fryzjer 

wrotkach. 

fryzurę. 
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8. Ćwiczenia utrwalające głoskę [r]. 

Głoska [r] w sylabach. 

Ćw. 43. Powtórz usłyszana sylabę. 

ra, ro, re, ru, ry 

ara, aro, are, aru, ary 

ora, oro, ore, oru, ory 

era, ero, ere, eru, ery 

ura, uro, ure, uru, ury 

yra, yro, yre, yru, yry 

ar, or, er, ur, yr 

 

Ćw. 44. Podziel wyrazy na sylaby. 

rama, ropa, rynna, rosa, rysunek, recepta, równy, rózga 

 

Ćw. 45. Podpisz obrazki. 

 
 
 
 
 
 
 

 
…………………..   ………………….            ………………. 
 
 

Ćw. 46. Połącz sylaby i odczytaj wyrazy. 
 
 

      sa          mak            nek  
     

ra               ru                         ry      
        ma                   sza                      ba  
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Głoska [r] w wyrazach w śródgłosie. 

Ćw. 47. Utwórz rymowanki. 

wtorek  skarby 

farby   rama 

brama   Janek 

Franek  worek 

karuzela  żebra 

zebra   makrela  

 

Ćw. 48. Podziel wyrazy na sylaby. 

koral, kawaler, kaloryfer, lusterko, góral, Marek, Darek, ogórek 

 
 Ćw. 49. Podpisz wyrazy i odszukaj głoskę [r]. 
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Ćw. 50. Jaki inne wyrazy ukryły się podanych wyrazach, napisz je i odczytaj. 

prostokąt - …………………  ekran - ……………….. 

rakieta - ……………………  sernik - ………………. 

brukselka - …………………  telegram - ……………. 

 

Ćw. 51. Wstaw [r] i odczytaj wyrazy. 

K….aków, wto….ek, wa….sztad, ży….andol, dziu….a, ko….ek, po….ęcz, 

 

Głoska [r] w wyrazach w wygłosie. 

Ćw. 52. Podziel wyrazy na głoski. 

Cypr, cedr, dyżur, mazur, cukier, lazur, smar, chór, bór, katar, konduktor, żar, 

sweter, motor, rower, kaptur, żubr, tur, renifer, abażur, parter, lakier. 

 
 Ćw. 53. Podpisz obrazki. 

 
 
 
 
 
 

 
…………….. …………………  …………………      ….………… 
 

Wyrazy, w których głoska [r] występuje dwukrotnie. 

Ćw. 54. Podziel wyrazy na sylaby. 

rura     -   ru-ra 

Fryderyk   -  ………….. 

termometr   -   ………….. 

rabarbar   -  ………….. 

traktor   -   ……………. 
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 Ćw. 55. Przeczytaj wyrazy pod obrazkami i podkreśl głoskę [r]. 
 

 
       kaloryfer                   termometr         rower   tornister 

 

Głoska [r] w zwrotach dwuwyrazowych. 

Ćw. 56. Do podanych wyrazów dobierz odpowiednie określenia. 

wrona    truskawkowe 

mrówka   srebrna 

dropsy   pracowita 

brożka   czarna 

skowronek   fruwający 

otwarta   okręt 

stary    brama 

ruda    serce 

czerwone   wiewiórka 

 

Ćw. 57. Odczytaj produkty i dopasuj do nich określenia z ramki. 

 

 

 

 

rosół …………. 

ogórki ………... 

…………… „Rama” 

kurczak …………… 

razowy, truskawkowa, szwajcarski, jogurt, margaryna, kartoflane,  
z rożna, z kury, korniszony, 
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morelowy …………… 

placki …………… 

marmolada …………… 

rogal …………… 

ser …………… 

 
Ćw. 58. Połącz sylaby i odczytaj hasła. 

 
 

 
 
 
 
 
Głoska [r] w zdaniach. 

Ćw. 59. Przeczytaj zdania. 

 
 
Renata kupiła  

 
Po rzece płynie 
 
 

rod grusz 

Sta 

ra 

ra 

ma 

Po ty kaw 

Do ne ki 

dar 
rę 
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Ogrodnik kupił 
 
 
 
 
Herbem Warszawy jest 
 
 
Ryby pływają w  
 
 
 
 

Ćw. 60. Wstaw literę [r] i przeczytaj zdania. 

W og…ódku babci ...eni ...osną  ogó…ki i g…och. 

Ja…ek i Ma…ek g…ają na gita…ach. 

Ka…ol …suje ob…azek dla …óży. 

…oman zbie…a do to…by bo…owiki. 

 

Ćw. 61. Policz ile głosek [r] występuje w każdym zdaniu. 

Marta wytarła Reksiowi umorusaną brodę. 

W piórniku Renaty leżą kredki, pióro i temperówka. 

Karol groźnie zmarszczył brew. 

Marysia zacerowała podarte skarpety. 

Darek podarł rękaw od kurtki. 

 

9. Różnicowanie głoski [r] – [l]. 

Głoski [r] – [l] w sylabach. 

Ćw. 62. Przeczytaj sylaby. 

ra – la, ro – lo, re – le, ru – lu, ry - ly  

ara – ala, aro – alo, are – ale, aru – alu, ary - aly  

ora – ola, oro – olo, ore – ole, oru – olu, ory - oly  

era – ela, ero – elo, ere – ele, eru – elu, ery - ely  
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ura – ula, uro – ulo, ure – ule, uru – ulu, ury - uly  

yra – yla, yro – ylo, yre – yle, yru – ylu, yry - yly  

ar – al, or – ol, er – el, ur – ul, yr - yl 

 
Ćwiczenia w wyrazach gdzie głoski [r], [l] występują oddzielnie. 

Ćw. 63. Wstaw głoskę [r] lub [l] i odczytaj powstałe wyrazy. 

b...uzka, k…awat, bu…ak, cukie…ek, …ampa, g…och, k…ocki, cyt…yna 

 

Ćw. 64. Przeczytaj pary wyrazów. 

rak – lak   rampa – lampa 

rama – lama   erka – Elka 

rok – lok   rada – lada 

era – Ela   ara – Ala 

orka – Olka   bar – bal 

 
 Ćw. 65. Podpisz obrazki. 

 
 
 
  
………………………       ..........................               ………………..               ………………. 
 

 

…………………….            ………………..             ………………….. 
 
 Ćw. 66. Otocz czerwona pętlą przedmioty z głoska [r] a zieloną z głoską [l]. 
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Ćwiczenia na wyrazach, w których głoska [r], [l] występuje jednocześnie. 

Ćw. 67. Przeczytaj wyrazy. 

la – bo – la – tor - ium  kro – ko – dyl  mar – mo – la - da 

kal – ku – la – tor    cyr – kiel   o – ku – la - ry 

gó – ral – ka    la – tar – ka   lan – dryn - ki 

ro – la – da    ron – de – lek  la – tar – nia 

 

Ćw. 68. Wpisz w odpowiednie miejsce głoskę [r], [l] i odczytaj wyrazy 

k…ó…ewna, b…ukse…ka, akumu…ato…, ka…a…epa, e…ekt…yk, …ese…, 

po…tfe…, ka…tofe…, p…a…ka, se…de…ek 

 
Głoski [r], [l] w zdaniach. 

Ćw. 69. Odczytaj zdania. 

 

Roman zrobił zdjęcie kolorowym 

 

 

Ala dostała na urodziny i kolorowy 

 

 

W lesie Marek widział     i 

 

Ćw. 70. Przeczytaj zdania. 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego. 

Koralowe korale kupił Król Karol w kolorowym sklepie. 

Korale z rafy koralowej mają kolor koralowy. 
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Utrwalając głoskę [r] czytamy dziecku różne zagadki, na które ono 

udziela odpowiedzi. Wspólnie czytamy wierszyki, opowiadania, oglądamy 

historyjki obrazkowe, rozwiązujemy rebusy oraz rozmawiamy na różne tematy 

bliskie otoczeniu dziecka i jego środowiska. Przeprowadzamy różne zabawy 

tematyczne oraz śpiewamy piosenki. 
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Podsumowanie i wnioski 

 

 Terapia Łukasza przebiegała dość systematycznie. Rodzice przywozili 

chłopca jeden raz w tygodniu do poradni. Starali się w miarę swoich możliwości 

wykonywać zalecane przez logopedę ćwiczenia w domu. Czasami ich 

obowiązki nie pozwalały poświęcić dziecku dużo czasu, jednak Łukasz bardzo 

chętnie uczestniczył w terapii i samodzielnie dużo ćwiczył. Po półrocznej terapii 

głoska [r] zaczęła się pojawiać, co sprawiło Łukaszowi ogromna radość i jego 

rodzinie. Rodzice żałowali, że nie skorzystali z pomocy logopedy wcześniej, 

jeszcze przed pójściem Łukasza do szkoły.  

 

 Utrzymywałam stały kontakt z logopedą i na bieżąco śledziłam postępy 

Łukasza. Teraz terapia przebiega na etapie utrwalania głoski [r] i różnicowania 

jej z głoską [l].  

W szkołach wiejskich nie ma niestety na dzień dzisiejszy etatu logopedy, i 

dlatego wiele dzieci takich jakich jak Łukasz, zbyt późno lub w ogóle nie 

otrzymują potrzebnej im pomocy. Często dzieci z terenów wiejskich zostają 

zdiagnozowane, ale ich sytuacje materialne lub bytowe nie pozwalają na 

podjęcie terapii. Tylko niektóre dzieci otrzymują taką szansę. Dobrze, że rodzice 

Łukasza to zrozumieli i mimo wielu przeciwności dali swemu dziecku szansę na 

prawidłowy rozwój. Łukasz jest pogodnym dzieckiem i wydawałoby się, że 

wada wymowy, którą posiadał nie przeszkadzała mu bardzo, ale po jej 

wyeliminowaniu chłopiec stwierdził, że się jednak trochę wstydził.  
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