
Scenariusz zajęć dla dzieci utrwalających wymowę głoski “r” 
 

Wtorek 14.04.2020 r.  
 

Zajęcia nr 4 
 

Utrwalanie wymowy głoski “r” - “Piraci” 
 

(Polecenia czytają rodzice/opiekunowie) 
 

1. Przygotuj blaszaną pokrywkę od słoika, ziemniaka, wykałaczkę (lub zapałkę), 
kartkę z bloku rysunkowego, miskę z wodą, zeszyt do zajęć logopedycznych.  

 
2. Wykonaj statki według wzoru: 

              
fot: Grażyna Kępa 
 

 

3. Postaw statek na wodzie. Nabieraj powietrza nosem i wypuszczaj ustami 
dmuchając w żagiel tak, aby statek przepłynął na drugą stronę. Możesz zrobić 
całą flotę - kilka statków i ozdobić żagle np. pirackimi znakami.  

 
4. Teraz poćwicz buzię i język. Każde ćwiczenie wykonaj 10 razy.  

 
“Żagielek na wietrze”  

- umieść wąski kawałek papieru na czubku języka za górnymi zębami i dmuchaj 
z całej siły - tttttt… Pasek powinien odskoczyć. 

 
“Piracki język”  

- wymawiaj szybko tritritritri… Uderzając językiem w podniebienie tuż za wałkiem 
dziąsłowym.  

 
“Piraci myją pokład”  

- wysuwaj język przez lekko rozwarte zęby; wykonuj ruchy językiem do przodu i 
do tyłu ocierając nim - “szorując” o górne zęby.  



5. Powtórz dźwięk - śpiew piratów: 
 

- tr li li li tra; 
- tri li li li tro; 
- tri li li li tru; 
- tri li li li tre; 
- tri li li li try.  

 
6. Wysłuchaj wiersza: 

 
 

“Piraci🌊” 
 

Żyło kiedyś raz dwóch braci, 
straszni byli to piraci. 

Dla nich morza, oceany, 
stanowiły życia plany. 

 
W rejs ogromny wyruszyli 

a w nim przygód moc przeżyli. 
Podróż trwała całe lata, 

gdyż los różne figle płata. 
 

Podczas wielkiej morskiej burzy, 
chciał ich pożreć rekin duży. 

Lecz piracy dzielni byli, 
wnet rekina oswoili. 

 
Jadł im z ręki rybki małe, 

za co dostał też pochwałę. 
Rekin z wielkiej zaś wdzięczności, 

przyprowadził nowych gości. 
 

Przybył krab na pogaduszki, 
który mężem był papużki. 

Razem parę stanowili 
i szczęśliwi bardzo byli. 

 
Latająca rybka mała, 

Na swych skrzydłach przyleciała, 
Zzieleniała wręcz ze złości 

gdy ujrzała tylu gości. 
 

Wszyscy razem ucztowali 
nim na wyspę się dostali. 

Do tej pory żyją w zgodzie, 
ci na lądzie, inni w wodzie. 

 
 

 
 

Leszek Sulima Ciundziewicki 



7. Powtórz wyraźnie wyrazy z wiersza z głoską “r”. 
 

8. Narysuj w zeszycie do zajęć logopedycznych zwierzątko, które chciałbyś 
zaprosić na piracki statek (w wyrazie musi wystąpić głoska “r”) oraz 
uśmiechniętą minkę 😀 za udział w zajęciach. 

 
 
 
 

Dziękuję - logopeda 
Grażyna Kępa 


