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Ćwiczenia utrwalające poprawną wymowę głoski R . Część III
Proponowane ćwiczenia są kontynuacją ćwiczeń prezentowanych w I i II zestawie zadań
utrwalających poprawną wymowę głoski R (w połączeniach tr, dr, pr, br).
Kolejna propozycja ćwiczeń głoski R dotyczy połączeń: kr, gr:
w sylabach:
kra, kro, kru, kre, kry, gra, gro, gru, gre, gry
akra, okro, ukru, ekre, ykry, agra, ogro, ugru, egre, ygry
następnie w wyrazach:
* na początku:
kra, kraj, krasnal, Kraków, krawat, krawcowa, kreda, kredka, krem, kreska, kret,
kręcić, kręgosłup, kroić, krokodyl, krok, krokus, kromka, kropka, krowa, królewicz,
królewna, król, królik, krótki, kruk, krupnik, Krynica, Krysia, Krystian, kryształ, gra, grabie,
grać, grad, granatowy, granica, Grażyna, Grek, grom, gromada, groch, grosz, groźny, grubas,
grudzień, grupa, gruszka, grypa, gryźć
* w środku:
ekran, mikrofon, mikroskop, mokry, okrągły, okruszki, nakrętka, okręt, pokrywka,
sekret, skrytka, stokrotki, zakręt, agrafka, agrest, fotograf, geografia, nagroda, ogrodnik,
ogromny, ogród, ogryzek, tygrys, wygrać, zagroda
w wyrażeniach:
mokre krokusy
gruba krowa
krótka kredka
krawat w kropki
groszek Krysi
mokra grusza
groźna grypa
kret w krawacie
groch w grochówce

ogryzek gruszki
okrągły groch
gruba kreska
groźny tygrys
ogromny ekran
granatowy krawat
mokre okruszki
krem z cukru
groźny grom
w zdaniach:
Kruk krąży nad okruszkami.
Grażyna grabi mokre siano.
W zagrodzie są krowy.
Krysia wyrzuciła ogryzek.
Gruba kra płynie po rzece.
Krawcowa uszyła sukienkę w granatową kratkę.
Gruba krowa gryzie krokusy.
Kruk ukradł agrest kretowi.
Tygrys to groźne zwierzę.
Krewni Krystiana mieszkają w Krośnie.
W ogrodzie pachną stokrotki.
Kret to okropny gryzoń.
Na stawie pokruszono ogromną krę.
Gruszki i agrest to owoce.
W ogrodzie leżą grabki.
Krysia gra na trąbce.
Grażynka ma w portfelu dziewięć groszy.

Utrwalamy poprawną wymowę głoski r w wierszach:
A. Krysia dostała w kratkę spódniczki,
w kropki sukienki i ogrodniczki.
B. Piesek Kruczek dumnie kroczy,
bo przegonił kruki w nocy.
C. Mama gotuje krupnik,
tata gotuje groch,
babcia gotuje brukselkę,
Patryk woła: och!
D. Ukryty w norce krecik,
zrobił na drutach
kolorowy berecik.
E. Krowa krowę spotkała,
krowią nogę jej podała.
Powitanie krótkie było,
krowim „muu” się skończyło.
Odtąd zgodnie krowy dwie,
kręcąc buzią pasą się.
F. A w ogródku u Krystyny
są truskawki i cytryny,
winogrona , agrest, gruszki,
bratki, groszek i pietruszki.
G. Królewicz królewnie
pierniki proponuje
i do tego herbatę
z żurawiną serwuje.

Królewna pierniki
próbuje z lukrem
i herbatę z żurawiną
słodzi jeszcze cukrem.
Cukierki karmelkowe
do tego próbuje
i za dobry deserek
serdecznie dziękuje.
Tyle cukru i słodyczy
zjadła dziś królewna,
że deserek odchoruje,

jestem tego pewna.

Ćwiczenia różne:
1.Dokończ zdania odpowiednimi wyrazami: groźny, ogródek, grusza
A. Drzewo, na którym rosną gruszki to………..
B. Agrest rośnie w ……..
C. Tygrys jest bardzo……….

2. Rozwiąż zagadki
A. Ma duże rogi, lecz nie jest baranem,
dobre ma zwyczaje, mleko ludziom daje. (krowa)

B. Na pastwisku, w sadzie, drąży korytarze.
Kopce z ziemi sypie, połyka szkodniki.
Bardzo pożyteczny, lecz nie zawsze grzeczny. (kret)
C. Pomyśl, a odgadniesz, bo to łatwa sprawa:
głos kraczącej wrony albo lodu kawał. (kra)
3. Dobierz rymujące się wyrazy.
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