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1) Wykonujemy na przemiennie codziennie kilka ćwiczeń
z poprzedniego tygodnia.
Ćwiczenia przygotowawcze do wymowy głoski r:
Szybkie wypowiadanie głoski (r)] dotykając czubkiem języka o górny wałek
dziąsłowy.
Powtarzanie szybko sylab:
· la, la, la,
lo, lo, lo,
le, le, le,
lu, lu, lu,
ly, ly, ly.
Wielokrotne, energiczne wypowiadanie [ttt], [ddd], [td] [tdn]
(najpierw wolno, potem· coraz szybciej) dotykając czubkiem języka o górny
wałeczek dziąsłowy przy szeroko otwartych ustach,
potem sylaby: t
e, te, te,
ty, ty, ty,
de, de, de, dy, dy, dy.
A następnie zbitki sylabowe:
teda - teda, tede - tede, tedo - tedo, tedu - tedu, tedy - tedy.
Wymawianie [ddd]
Wąski pasek papieru umieszczamy na czubku języka za górnymi zębami
i dmuchamy na język energicznie wymawiając ttt na następnie tr.
Wówczas papierek odskoczy.
Mocne dmuchanie na czubek języka uniesiony do wałka dziąsłowego, aż do·
pojawienia się tr. Akcentowanie głoski [t] w czasie wymawiania: tll, tll, trl
(najpierw szeptem, potem· głośno). Powtarzanie sylab szeptem, a następnie głośno:·
la, la, la,
trla, lo, lo, lo,
trlo, lu, lu, lu,
trlu, le, le, le,
trle, ly, ly, ly,
trly, trla, trlo,

trle, trlu, trly.
-----------------------------------------------------Dla osób, które mają już wywołaną głoskę “ r “
Utrwalanie głoski r: ra, tro, tre, tru, try·
trawa, trasa, tramwaj, tratwa, trampki, tran, troje, trochę trudny, truskawka, trybuna
dra, dro, dre, dru, dry
· drabina, droga, drewno, drewniaki,
drut atra, atro, atre, atru, atry;
· otra, otro, otre, otru, otry
strażak, wiatrak, siostra, futro, jutro, lustro, strumyk, opatrunek, struś, cytryna, piętro,
strona,
adra, adro, adre, adru, adry;·
odra, odre, odro, odru, odry
kołdra, wiadro, zdrowy, biedronka, landrynki, adres trudna droga,
· drobny druk, druga strona, drewniany wiatrak
Strażak niesie drabinę .
· Na drodze leży drut.
Siostra kupiła truskawki.
pra, pro, pre, pru, pry;
· apra, apro, apre, apru, apry praca ,
pralka, pralnia, prasa, prosty, proszę prędko, prezent

