Czy to prawda, że pięciolatek nie musi jeszcze mówić

R

?

Prawda. Nie musi, ale może. Sześciolatek za to już powinien.
Uważa się, że głoska R pojawia się w zasobie fonetycznym dziecka
między 6 a 7 rokiem życia. W praktyce jest różnie: zdarza się, że
pięknie wibrujące R można usłyszeć u trzy- i czterolatków.
Jeśli jednak Twoje Dziecko wymawia wszystkie głoski, poza R,
prawidłowo, możesz poczekać – być może głoska R pojawi się
samoczynnie…
albo…
możesz pomóc mu szybciej rozwibrować język.

Jak to zrobić?
Istnieje kilka prostych ćwiczeń, które mogą okazać się
przydatne.
Wykonuj je z Maluchem codziennie, aby jego język
stopniowo przygotowywał się do wchodzenia w wibracje.

1. Rozruszaj język! Śpiewaj: LALALALA, LOLOLO,
LULULU, LELELE, LILILI.
2. Wymawiaj szybko: TTTTTT, DDDDDD utrzymując
język w okolicach wałka dziąsłowego, a więc wyżej,
niż przy wymowie standardowego T i D.

3. Powtarzaj głoski: T – D – T – D – T – D i zwiększaj
prędkość. Pamiętaj, żeby język znajdował się w
okolicach wałka dziąsłowego.
4. TD opanowane? Dołącz głoskę N! T – D – N – T –
D – N – T – D – N! Język znowu jest w okolicach
wałka dziąsłowego.
5. Powtarzamy sylaby: TRA, TRO, TRU, TRE, TRY,
ATRA, OTRO, UTRU, ETRE, YTRY,
ATR, OTR, ETR, ITR, YTR
DRA, DRO, DRU, DRE, DRY,
ADRA, ODRO, UDRU, EDRE, IDRY, YDRY,
ADR, ODR, EDR, IDR, YDR
6. Naśladuj dźwięki dzwoniących dzwonków,
telefonów, brzęczków: drrrrr, trrrrr.
7. Parskaj jak konik: prrrr, brrrr.
8. Naśladuj odgłosy dzikich zwierząt: krrrr, grrrr!

9. Łącz pięknie drżące RRR z samogłoskami!
A do zabawy możesz wykorzystać propozycję –

ćwiczenie logopedyczne Logotorpedy –
PAPUGI ARY! 🙂
Pobierz plik, wydrukuj, wytnij i baw się!
Papugi są niesłychanie towarzyskimi stworzeniami, dlatego z
łatwością wykorzystasz je do powtarzania sylab, przedłużając
drżące RRRR!
Zachęć Malucha do “papugowania”
– ćwiczcie razem drżące R!

