
KIEDY POJAWIA SIĘ GŁOSKA R?
Głoska [r] jest jedną z najtrudniejszych spóó łgłósek języka pólskiegó i nalezży dó
najczęsóciej zniekształcanych dzówiękóó w języka pólskiegó. Jej wady óbserwuje się
zaróó wnó u dzieci jaki i dórósłych. Wady głóski r ókresó la się mianem rotacyzmu.
Głóska ta pójawia się najczęsóciej w wieku 5 – 6 lat. U prawidłówó rózwijającegó
się dziecka pójawia się óna jakó óstatnia w jegó wymówie. Nie zawsze jednak
chce się óna pójawicó. Wtedy – trzeba działacó!

KIEDY POTRZEBNA JEST TERAPIA, A KIEDY MOŻNA POCZEKAĆ?
Terapię dziecka z wadliwą realizacją głóski r zaczynamy w róó zżnym wieku.
Jesó li dzieckó w wieku 4 lat i starsze zamienia głóskę R na J czyli zamiast “lówel”
lub”rówer” móó wi “jówej”, takzże kónieczna jest wizyta u lógópedy. Dzieci w tym
wieku nadal mógą nie móó wicó głóski R ale pówinny zamieniacó ją na L realizówane
dziąsłówó. Samo nie przyjdzie, a czekanie tylko pogorszy sytuację. 

Deformacje  powinny  być  usuwane  wcześniej,  zanim  dojdzie  do  nawyku
wieloletniego.

Zatem, dlaczego nie warto zwlekać z jej wywołaniem?

• Dzieckó  idące  dó  szkóły  pówinnó  miecó  juzż  ópanówane  w  wymówie
wszystkie głóski języka pólskiegó.

• Jesó li nie móó wi [r], bycó mózże substytuuje je inną głóską (głóó wnie [l]lub [j]).
Pamiętaj, zże tak jak dzieckó móó wi, tak tezż  będzie pisałó.

• Rótacyzm jest słyszalny wsóróó d róó wiesónikóó w. Mózże tó pówódówacó u niegó
mniejszą  pewnósócó  siebie,  póczucie  innósóci  w  stósunku  dó  swóich
róó wiesónikóó w.

DLACZEGO GŁOSKA R JEST TAKA TRUDNA?
Terapia rotacyzmu nie należy do szybkich i łatwych, ale nie zawsze musi
tak być. 
Terapia głóski R bywa długa. Szczegóó lnie etap przygótówawczy. 

Wymaga  duzżej  elastycznósóci  czubka  języka.  Pódczas  realizacji  głóski  R  bóki
języka  przylegają  sócisó le  dó  zębóó w  trzónówych,  natómiast  sam  czubek  języka
wibruje. Zanim bówiem uzyskamy wibrację języka pótrzeba wielu cówiczenó , któó re
pómógą wzmócnicó i usprawnicó język.



JAKIE ELEMENTY UTRUDNIAJĄ BĄDŹ UNIEMOŻLIWIAJĄ OPANOWANIE
POPRAWNEJ WYMOWY GŁOSKI R?

• zbyt króó tkie wędzidełkó pódjęzykówe (brak mózż liwósóci uzyskania r mózże
bycó wskazaniem dó pódcięcia wędzidełka)

• zbyt duzży język

• nieprawidłówy słuch, brak autókóntróli słuchówej (w wielu przypadkach
mali pacjenci zupełnie nie słyszą swóich wadliwych realizacji

• wzmózżóne lub ósłabióne napięcie języka

• bardzó wczesne usiłówanie móó wienia r, kiedy język jeszcze nie usprawnił
się dóstatecznie

•  nieprawidłówy zgryz

• wiek

• nieprawidłówe  wzórce-  wadliwa  wymówa  głóski  R  w  najblizższym
ótóczeniu

CO JEST WAŻNE ZANIM ZACZNIEMY TRENING GŁOSKI R Z DZIECKIEM?
1. Usówiadómienie dziecku, dlaczegó kónieczne są te cówiczenia óraz jakie
pózytywne efekty mógą mu przyniesócó.
2. Systematyczność ćwiczeń w domu – nawet 10 minut dziennie. 
3. Kóntróla wędzidełka pódjęzykówegó – częstó jest ónó zbyt króó tkie i bez
zabiegu pódcięcia  (frenótómii),  wywółanie  głóski  [r]nie  będzie  mózż liwe,
ale ó tym pówiadómi lógópeda i ódesó le dó własóciwegó lekarza.
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