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Głoska r jest jedną z najtrudniejszych pod względem artykulacyjnym. Dzieci
wymawiają ją dopiero w wieku 5-6 lat, a niekiedy nawet później. Wcześniej jej zastępowanie
głoskami j lub l jest prawidłowością rozwojową. Rotacyzm- inaczej reranie - to
nieprawidłowa realizacja głoski [r]. W ramach rotacyzmu wyróżniamy: - mogirotacyzm
(opuszczanie głoski [r]), - pararotacyzm (zastępowanie głoski [r] innymi głoskami), rotacyzm właściwy (zniekształcanie głoski, zastępowanie prawidłowego [r] dźwiękami
niesystemowymi). Do najczęstszych przyczyn wadliwej wymowy lub braku wymowy
głoski r należą:





nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych;
mała sprawność języka;
nieprawidłowe naśladownictwo;
nieprawidłowe słuchowe różnicowanie dźwięków.

Prawidłowa artykulacja głoski r powstaje wskutek szybkich i delikatnych uderzeń
czubka języka o wałek dziąsłowy, znajdujący się za górnymi zębami. Jej prawidłowe
tworzenie następuje podczas, gdy język pozostaje szeroki, a jego boki dotykają zębów
trzonowych, przyjmując pewną, stałą pozycję, zwłaszcza przednia część języka powinna być
ruchliwa i elastyczna. Głoska r powstaje wskutek szybko następującego po sobie zamykania i
otwierania rezonatora artykulacyjnego za pomocą wibrującego czubka języka. Wargi są przy
tym lekko rozchylone, podniebienie miękkie jest uniesione i zamyka drogi do jamy nosowej.
Poniżej kilka ćwiczeń wspomagających uzyskanie prawidłowej wymowy głoski r:











rozciąganie leżącego swobodnie w jamie ustnej języka, tak aby jego boki dotykały zębów
trzonowych, a następnie wysuwanie języka;
dotykanie językiem górnych zębów i liczenie ich;
zdmuchiwanie skrawków papierków z języka;
ssanie cukierków czubkiem języka;
odklejanie czubkiem języka chrupek kukurydzianych przyklejonych do podniebienia;
kląskanie językiem;
zlizywanie z przedniej części podniebienia twardego czekolady, miodu lub dżemu;
śpiewanie melodii na sylabach la, le, lo, lu, ly;
naśladowanie dźwięków, np. odgłosu zwierząt, warczenia samochodu, motoru;
szybkie i delikatne wymawianie dziąsłowych głosek t i d oraz t, d, n.
Opracowała: mgr Paulina Pawłowicz
Źródło: http://www.rotacyzm.pl/

Kochani Rodzice!
Z okazji Waszego święta, za wczoraj i za dziś,
każdym czułym serca uderzeniem,
i każdym z niego płynącym życzeniem:
zdrowia, sił i codziennej radości,
wraz ze słowami największej wdzięczności,
za wszystkie dla nas trudy i starania,
składamy dzisiaj podziękowania.
Dzieci

:

Delfinki o Polsce
W tym miesiącu:
09.05.2017 (wtorek) wszystkie grupy odwiedzi

Co to jest Polska?

Klaun Olaf

„To jest nasz kraj”
„Polska? W niej jest nasz dom”
„Polska należy do Unii Europejskiej”

17.05.2017 (środa) o godzinie 13:00 odbędzie się
koncert Bajnutka pt. "Rytmy z całego świata".

Co to jest godło?
„To jest znak Polski, nasz symbol, znak historii”

FESTYN RODZINNY

Co to jest flaga?
„To jest taki znak, pokazuje w jakim jest się kraju”

Kto to jest patriota?

Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny, który
odbędzie się 9 czerwca 2017r. o godz. 15:00.

„To jest ktoś, kto na nas patrzy”
„Ktoś, kto bardzo kocha swoją ziemię, swój kraj”

Czy znasz jakiegoś słynnego Polaka?
„Andrzej Duda, Robert Lewandowski, Pan Szczurek,
Beata Szydło, Paweł Kukiz, Pan Kaczyński, Krychowiak i
Kapustka”

