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Terapia logopedyczna dziecka  

z nieprawidłową realizacją głosek szumiących i głoski [r] 

 

1. Wprowadzenie 

Każdy człowiek pragnie być zaakceptowany przez społeczeństwo. Całe życie szukamy 

przyjaciół i otaczamy się bliskimi, z którymi potrafimy się idealnie porozumieć. Robimy  

to już od momentu, gdy przychodzimy na świat.  

Od samego początku dzieci bacznie obserwują zachowanie najbliższych i uczą się  

od nich komunikacji, dzięki temu potrafią wyrazić swoje emocje, myśli i potrzeby. Wydają 

pierwsze dźwięki, które sprawiają radość rodzicom. Później pojawiają się słowa, wyrazy  

i zdania. Opiekunowie dbają o dziecko najlepiej, jak potrafią. Jednak muszą pamiętać,  

aby bacznie obserwować rozwój mowy swoich podopiecznych. Już podczas pierwszych lat 

życia mogą pojawić się wady wymowy.  

Jedną z nich jest dyslalia. Termin ten „najczęściej używany jest w odniesieniu  

do zaburzeń wymowy, polegających na niemożności prawidłowego wymawiania jednego, 

kilku, a nawet kilkunastu dźwięków; dotyczy więc zaburzeń dźwiękowej strony języka 

objawiających się zniekształceniem głosek (ich deformacją), zastępowaniem (substytucją) 

bądź opuszczaniem (elizją), w wyniku czego brzmienie odbiega od przyjętej normy 

wymawianiowej” (Jastrzębowska, 1998: 263). Podziałów dyslalii jest wiele. Na potrzeby 

artykułu przyjęto propozycję Leona Kaczmarka (1996:99), który wyróżnia: 

 dyslalię jednoraką – tylko jedna głoska wymawiana jest nieprawidłowo  

lub zastępowana jest inną głoską,  

 dyslalię wieloraką – kilka lub kilkanaście głosek wymawianych jest niewłaściwe                  

lub zastępowane są one innymi, 

 dyslalię całkowitą – głoski nie są wymawiane, a wypowiedź manifestowana  

jest za pomocą elementów prozodycznych. 

Należy dodać, iż dyslalię jednoraką i wieloraką można dodatkowo podzielić na prostą, 

polegająca na zniekształceniu jednej cechy dystynktywnej fonemu, i złożoną,  



w której równocześnie zniekształceniu ulega kilka cech dystynktywnych fonemu 

(Surowaniec, 1999: 183). 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis przebiegu terapii logopedycznej 

sygmatyzmu w postaci „nieprawidłowej realizacji głosek detalizowanych” (Jastrzębowska, 

1998: 277) i rotacyzmu jako „nieprawidłowej realizacji głoski [r] (Jastrzębowska, 1998: 277). 

Można wyróżnić trzy rodzaje rotacyzmu: 

 „deformacja (rotacyzm właściwy) - tworzenie dźwięku nie występującego  

w systemie fonetycznym danego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji 

brzmienie [r] jest zdeformowane, 

 substytucja (pararotacyzm) – zastępowanie głoski [r] innymi głoskami wymawianymi 

prawidłowo, 

 elizja (mogirotacyzm) – opuszczenie głoski [r], jako jednego ze składników wyrazu” 

(Jastrzębowska, 2003: 166).  

2. Przebieg terapii 

Terapię należy rozpocząć od ćwiczeń usprawniających narządy mowy, które ułatwią 

wywołanie głosek szeregu szumiącego. Następnie należy wywołać głoski [š], [ž], [č], [ǯ]. 

Warto demonstrować dziecku poprawny dźwięk głoski i przypominać o właściwym ułożeniu 

narządów mowy. Następnie dziecko powinno wypowiadać głoskę w izolacji. Później                        

w logotomach. Kolejnym etapem jest wymawianie głoski w wyrazach w nagłosie, wygłosie               

i śródgłosie. Następnie w wyrażeniach i zdaniach. Pod koniec następuje automatyzacja głosek 

w mowie spontanicznej. Ostatnim etapem terapii głosek szeregu szumiącego jest ich 

różnicowanie z głoskami szeregu syczącego. 

Równolegle z terapią głosek utrwalania głosek szeregu szumiącego można 

wprowadzać ćwiczenia przygotowujące narządy mowy do wywołania głoski [r]. Warto skupić 

się na ćwiczeniach rozluźniających język i utrzymujących jego masę na podniebieniu. Terapia 

powinna przebiegać następująco: 

 ćwiczenia mające na celu przygotowanie narządów mowy do wywołania głoski 

[r] ze szczególnym uwzględnieniem: 

 ćwiczeń pionizacji języka oraz trzymania masy języka  

na podniebieniu,  

 ćwiczeń z wykorzystaniem głosek o zbliżonej artykulacji [t],[d],[n],[l], 

 wywołanie głoski [r], 



 wypowiadanie głoski [r] w logotomach rozpoczynając od śródgłosu, następnie 

nagłos i wygłos w grupach spółgłoskowych w następującej kolejności –tr, -dr, 

-br,  –pr , -kr, –gr, -chr, -wr, -fr, -mr, śr-, str-, po czym  

z samogłoskami, 

 wypowiadanie głoski [r] w wyrazach i zdaniach, 

 automatyzacja głoski [r] w mowie spontanicznej, 

 różnicowanie głosek [r] i [l] (Michalak-Widera, 2013). 

Przykładowe ćwiczenia artykulacyjne: 

 Zabawa w „Ucztę Baltazara” 

Dziecko wspólnie z logopedą przygotowuje stół do posiłku. Rozkładane  

są łyżeczki, talerzyki, miska z chrupkami kukurydzianymi i Nutella.  

  „Tajemnica czekoladowego Baltazara” 

Logopeda opowiada historię: 

Dawno, dawno temu żył Baltazar, który uwielbiał czekoladę (logopeda 

smaruje dziecku Nutellą wałek dziąsłowy). Jednak miał pewien problem, 

czekolada zawsze szybko się rozpuszczała. Pewnego dnia Baltazar wpadł                   

na wspaniały pomysł. Postanowił zostawiać zawsze resztę czekolady  

na górce za ząbkami, dzięki temu mógł ją zlizywać cały dzień (dziecko zlizuje 

czekoladę z wałka dziąsłowego).  

Źródło: opracowanie własne 

 „Baltazar i Chrupki” 

Logopeda opowiada historię: 

Pewnego dnia, Baltazar wybrał się do magicznego sklepu. Kupił w nim 

chrupki (dziecko je kukurydzianego chrupka), które skrywały w sobie pewną 

tajemnicę. Gdy przykleiło się je do na górkę za ząbkami (dziecko przykleja 

kawałek chrupka na wałek dziąsłowy, po czym zlizuje go językiem) i później 

zlizywało językiem wytwarzała się tajemnicza substancja, dzięki której znało 

się odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Źródło: opracowanie własne 

3. Podsumowanie 

Podczas terapii logopedycznej należy dodatkowo rozwijać mowę czynną, dzięki temu 

rozwinie się słownictwo. Warto wprowadzić do terapii zabawki. Dzięki nim dzieci jeszcze 

chętniej i częściej będą wykonywały zadawane ćwiczenia logopedyczne. Ciekawym 



pomysłem jest zaproponowanie, by dziecko wczuwało się w ulubionych bohaterów bajek 

i wykonywało za nich polecenia.  

W terapii logopedycznej niesamowicie istotna jest rola rodziny, logopedy  

i najbliższego otoczenia dziecka. Właśnie ta grupa ludzi, powinna być dla niego ogromnym 

wsparciem. Praca z dziećmi często wymaga od logopedy wszechstronnych zainteresowań, 

pomysłowości i kreatywności, dzięki temu jest niesamowicie rozwijająca i daje wiele 

satysfakcji.   
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