
R jest spółgłoską przedniojęzykowo – dziąsłową, półotwartą drżącą, ustną, sonorną (nie ma 

swoich bezdźwięcznych odpowiedników) Powstaje przy udziale wiązadeł głosowych. Przy jej 

wymowie koniuszek języka drży lekko i delikatnie, uderzając o wałek dziąsłowy (podczas 

mówienia jedno uderzenie, przy mocniejszej i dłuższej wymowie dwa lub trzy drgnięcia). 

Boki języka przylegają do wewnętrznych powierzchni górnych zębów i dziąseł. Podniebienie 

miękkie niezbyt mocno przylega do tylnej ściany gardła. 

 

Ćwiczenia wstępne – ich celem jest usprawnienie języka, zwłaszcza jego czubka: 

1. kląskanie językiem. 

2. „ostrzenie” ( „czesanie”) czubka języka o zęby – wsuwanie języka między zbliżone 

zęby. 

3. szybkie przeskakiwanie z górnych zębów na dolne. 

4. szybkie przeskakiwanie przed i za górne zęby. 

5. szybkie przeskakiwanie z prawej strony na lewą – na dole, a następnie na górze. 

6. toczenie po dziąsłach kuleczki z płatków śniadaniowych. 

7. odklejanie chrupki przyklejonej za górne zęby. 

8. „liczenie” językiem zębów na dole i na górze – dokładne dotykanie każdego zęba po 

kolei. 

9. parskanie z językiem wsuniętym między wargi. 

10. umieszczenie na czubku języka kawałeczków papieru i zdmuchiwanie ich. 

11. umieszczenie czubka języka na wałku dziąsłowym i dynamiczne „wydmuchiwanie” 

go. 

12. ująć brzegi języka między zęby trzonowe, a czubek unosić do góry i opuszczać. 

 

Ćwiczenia etap drugi – ich celem jest doprowadzenie do wibracji czubka języka: 

1. dynamiczne powtarzanie w tempie: tttt tttt ttttt – zabawa w ruszającą ciuchcię. 

2. j.w. dddddd dddddd dddddd. 

3. j.w. : td td td td td td td td td... 

4. powtarzanie: tdn tdn tdn ... 

5. j.w., ale próba z d dziąsłowym. 

6. powtarzanie: tedo- tedo, tedu tedu, tedy – tedy, teda - teda . 

7. język za wałkiem dziąsłowym i powtarzamy: tda, tdo, tde ,tdu; teda ,tedo, tede, tedu, 

tedy. 

8. próba powtarzania z uderzaniem czubkiem języka o wałek dziąsłowy: tdn tdn tdn tdn. 

9. powtarzanie z uderzaniem czubkiem języka o wałek dziąsłowy:dd dd dd dd... 

10. j.w: dda dde ddy ddu ddo. 

11. j.w: adda oddo edde uddu yddy. 

12. j.w: add odd edd udd ydd. 



13. czubek języka na podniebienie twarde, podpieram język palcem, lekko naciskam w 

stronę gardła i dynamicznie wydmuchuję z równoczesną artykulacją d lub t i 

zabraniem palca. 

14. dwa palce wskazujące wkładam do ust i podpieram nimi język i dmucham mocno na 

czubek języka z równoczesną artykulacją d lub dd.  

15. szybkie powtarzanie: lllllllll, la lo le lu li  

uwaga! Czasem r lub dźwięk do zbliżony do tej głoski można uzyskać podczas drugiego 

etapu ćwiczeń. 

 

Wywoływanie: 

1. powtarzamy dziąsłowe, długie d i drażnimy palcem lub patyczkiem czubek języka 

(wielu autorów podaje, aby drażnić wędzidełko). 

2. powtarzamy dziąsłowe ṭḍ, ḍḍ  i (niekoniecznie) drażnimy czubek języka. Powinnien 

powstać dźwięk zbliżony do r. Następnie  łączymy zbitkę głoskową z samogłoską: tḍa, 

tḍo, tḍe, tḍu, tḍy . Połączenia dr-, tr- wprowadzamy najpierw na początku wyrazu, później 

- w zależności od możliwości dziecka – w śródgłosie lub wygłosie, z pauzą poprzedzającą 

trudne połączenie. To samo w wyrazach dr = ḍḍ , tr =tḍ, a następnie zgodnie z 

kolejnością utrwalania głosek 

3. podczas artykulacji długiego ż drażnimy małym palcem wędzidełko. 

4. podczas artykulacji przedłużonego l lub le le le, podbijamy brodę zewnętrzną częścią 

dłoni. 

5. podczas artykulacji dd, podbijamy dwoma palcami brodę. 

6. tede → r. Wymawiać lekko i delikatnie sylaby tede, przy czym samogłoski tworzyć 

bardzo cicho i krótko. Zwarcie powinno być delikatne, ponieważ to właśnie osłabienie 

zwarcia prowadzi do powstania r. 

7. metoda Talmara (Francuz) – można ją wykorzystywać przy r języczkowym i 

tylnojęzyczkowym (A. Sołtys – Chmielowicz) – w wyrazach zamiast r wstawiamy dziąsłowe 

ḍ. 

8. kładziemy na czubku wysuniętego języka skrawek papieru i wymawiamy sylaby: pru, 

pro, pre, pry, pra w taki sposób, aby strącić papierek. 
 


