
Scenariusz zajęć dla dzieci utrwalających wymowę głoski “r” 
 

 Wtorek 21.04.2020 r. 
 

 Zajęcia nr 5 
 

 Utrwalanie wymowy głoski “r” - Złap motylki 
 

 ( Polecenia czytają rodzice/opiekunowie.)  
 

1. Przygotuj: kartkę z bloku rysunkowego, nożyczki, nici, kredki, zeszyt do zajęć 
logopedycznych. 

 
2. Narysuj niedużego motylka według własnego pomysłu, wytnij zrób mały 

otworek między skrzydełkami i przywiąż kawałek nitki. 
 

3. Pobaw się motylkiem..Nabierz powietrza nosem i dmuchaj w motylka 
wypuszczając powoli powietrze ustami.  
Zrób tak przynajmniej 10 razy. 

 
4. A teraz czas na gimnastykę buzi i języka: (każde ćwiczenie wykonaj 10 razy) 

 
- mlaskaj językiem; 
- przyklej czubek języka do wałka dziąsłowego, a następnie otwieraj buzię; 
- naśladuj lizanie lodów unosząc język; 
- kląskaj językiem; 
- czubek języka jak piłka skacze do górnych i dolnych zębów, buzia szeroko 

otwarta; 
- narysuj na podniebieniu gwiazdkę. 

 
5. Powtórz sylaby: 

 
- tra, tro, tru, tre, try; 
- dra, dro, dru, dre, dry; 
- bra, bro, bru, bre, bry; 
- pra, pro, pru, pre, pry; 
- kra, kro, kru, kre, kry; 
- gra, gro, gru, gre, gry. 

 
6. Kolej na zabawę - ’’Złap wszystkie motylki”. 

 
Obrazek możesz wydrukować bezpłatnie wpisując poniższy link: 
 
https://www.logopestka.pl/zlap-motylka-wiosenna-logopedyczna-karta-pracy-dra-
dro-dre/ 
 

Popatrz na obrazek. Ta pani na nim, to WIOSNA, a wkoło niej motylki.  
Policz je, nazwij kolory. Odczytaj z pomocą rodziców/opiekunów wyrazy.  
Teraz kolejno wymawiaj każdy wyraz, jeżeli zrobisz to poprawnie możesz 
zamalować białe pole. Jeśli nie możesz wydrukować obrazka, wskazuj pola na 
ekranie.  
Ile złapałeś motyli (licz tylko wyrazy, które powiedziałeś prawidłowo)? 
 
 



 
 

7. Powtórz zdania: 
 
Do lasu prowadzi kręta droga. 
 
Babcia robi sweterek na drutach. 
 
O gruszę oparta jest drabina. 
 
Dres to sportowe ubranie. 
 
Patryk rąbie drewno na opał. 
 
Franek był drugi na mecie maratonu. 
 

8. Narysuj w zeszycie do zajęć logopedycznych jeszcze jedną rzecz, w której 
nazwie słyszysz “dr” oraz uśmiechniętą minkę 😊 za udział w zajęciach. 
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