
Rymowanki – wyliczanki 
z głoską [r]



"RYMOWANKA"
Ryba, rower, rak, rakieta,
radar, rolka, rynna, rów,
ryż, rabarbar i roleta,
to na R plejada słów.
Bo R drży, bo R warczy,
R to trudna jest literka,
czasem chęci nie wystarczy
by ją mówić jak spikerka.
Lecz kto ćwiczy ją wytrwale,
łamiąc język przez dni wiele,
ten i mówi ją wspaniale.
Tak więc, ćwiczmy przyjaciele.
Ryba, rower, rak, rakieta,
radar, rolka, rynna, rów,
ryż, rabarbar i roleta.
Warcz młodzieńcze – bywaj zdrów.

Jeżeli chcesz to możesz
narysować rzeczowniki z
rymowanki na
oddzielnej kartce i
przynieść na zajęcia.
Nagroda gwarantowana.



A może któraś z wyliczanek 
przyda się na podwórku?

“Wyliczanka”

Skacze sroka koło sroczki, pokazuje czarne 
boczki.
Przy źródełku źrebak bryka, cieszy się, że 
kwitnie gryka.
Raz, dwa, trzy! Szukasz Ty!



Prawda czy nieprawda?- zabawa logopedyczna 
utrwalająca wymowę głoski [r]

Zasady: osoba prowadząca zabawę czyta dynamicznie kolejne zdania.
Zadaniem uczestniczącego w zabawie dziecka [lub dzieci] jest określenie czy
usłyszane zdanie jest prawdziwe czy nie, poprzez szybkie wypowiedzenie
słów: prawda lub nieprawda. Jeśli bawimy się z jednym dzieckiem czytamy
tylko jeden zestaw zdań, jeśli z większą ilością dzieci- dwa zestawy a
odpowiedzi dzieci udzielają zgodnie z wyznaczoną kolejką. Można wprowadzić
również element rywalizacji i za prawidłowe odpowiedzi przydzielać
uczestnikom punkty.

Zabawa przeprowadzona w sposób energiczny jest świetną porcją humoru i
doskonale wpływa na atmosferę panującą w trakcie ćwiczeń logopedycznych.



A teraz zaczynamy!
o Pociąg jedzie po szynach.

o Węgiel jest czarny.

o Krowa daje mleko.

o Wisła nie jest rzeką.

o Słońce tylko latem świeci.

o Samolot w kosmos leci.

o Pingwiny to ptaki.

o W ogrodzie rosną buraki.

o Wieloryb jest ssakiem.

o Nietoperz jest ptakiem.

o Niebieska jest stokrotka.

o Jaskółka zjada żaby.

o W piaskownicy chodzą kraby.

o Na gruszy rosną gruszki.

o Z mąki robi się kluski.

o Sól jest bardzo słodka.

o Bocian może pić ze spodka.

o Sosna zawsze jest zielona.

o Woda w morzu jest słona.



Zestaw drugi
o W kłosach są ziarna.

o Na nogach nosi się buty.

o Dzień tygodnia to jest luty.

o Myszka się ogonem myje.

o Jeż pod ziemią żyje.

o Na skrzypcach się smykiem gra.

o Kaczka trzy nogi ma.

o Grzyby na polu rosną.

o Wiosna jest zawsze wiosną.

o Sosna pachnie sosną.

o Suczka urodziła kotka.

o Grzebień jest do czesania.

o Lodówka jest do prania.

o Wawel jest w Krakowie.

o Czapkę nosi się na głosie.

o Trójkąt ma trzy boki.

o Karzeł jest wysoki.

o Lizaki są na patyku.

o Kwiaty rosną w wazoniku.

o Mąka jest czarna.



Znajdź różnice



Starsze dzieci samodzielnie czytają,
młodszym czyta dorosły, a dzieci
nazywają obrazki. Kolejnym pomysłem
na ćwiczenie jest poproszenie, by
dzieci samodzielnie wymyśliły
samodzielnie, inne zdania do
przedstawionych obrazków.



Zadanie dla dzieci, które już sprawnie czytają. Polega na wyszukaniu
ukrytych słów w zapisanych zdaniach. W tym wypadku w zdaniach zostały ukryte
imiona dzieci zawierające głoskę [r]. Trzeba je odnaleźć i wypowiedzieć starannie.

Wystraszył mnie ryk lwa. [Eryk]

Baranów grupa trykała się rogami.

Robotnik zwija reklamę w rulon.

Ta wielka rolada jest pyszna.

Zęby ma rekin bardzo ostre.

Komar tak brzęczał, aż mnie obudził.

Bar to szybkie jedzenie.

Gwiazdor otarł łzy wzruszenia.

Ta aparatura fałszuje pieniądze.

Jesteś cały mokry, siadaj na ręczniku.

Słowik to rodzaj ptaka.

Głupio trafić kręcąc się w koło.

Wiele par turystów przeszło tym szlakiem.



Dziękujemy za uwagę 
ZESPÓŁ  LOGOPEDYCZNY

IWONA  Ż ÓRAWSKA
JOL A NTA  P IL ICHOWSKA

JUL ITA  BUDZIAK
BEATA  GA Ł ECKA - D UD EK


