GDY DZIECKO NIE MÓWI "R"
(rotacyzm)
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Wymawianie "r" nie należy do najłatwiejszych. To bardzo charakterystyczna                               i zarazem najtrudniejsza głoska. 
Poprawna wymowa głoski "r" stabilizuje się między 5 a 6 rokiem życia, jednak nie zawsze następuje to w sposób harmonijny. Głoska może być substytuowana, czyli zamieniana na inną głoskę języka polskiego, np. "l", "j", "ł". Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to zjawisko charakterystyczne dla dzieci młodszych i przed piątym rokiem życia jest uznawane za normę. /zapewne większość z Państwa zamiast rower- słyszła lowel,  jowej itp/

Jakie są przyczyny rotacyzmu?

·	zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe (brak tej głoski może być wskazaniem do podcięcia);
·	nieprawidłowa budowa języka: krótki, gruby lub zbyt duży;
·	nieprawidłowe napięcie języka (wzmożone lub osłabione);
·	zbyt wczesne próby wymówienia "r", gdy język nie jest jeszcze dostatecznie usprawniony;
·	niska sprawność języka – brak pionizacji, mała ruchomość koniuszka języka;
·	nieprawidłowy wzorzec wymowy najbliższego otoczenia;
·	niewykształcona autokontrola słuchowa – dzieci wówczas nie słyszą swojej wadliwej artykulacji.

Kiedy korygować wadę wymowy? 

Jeśli głoska 'r" nie pojawi się w odpowiednim czasie i dziecko nie wymawia jej                  w wieku 6 lat i później, zamienia ją na "l" lub "j", należy podjąć terapię logopedyczną. 

Ćwiczenia logopedyczne - pomogą nauczyć dziecko "r"

Oto kilka propozycji ćwiczeń, które, regularnie wykonywane, pomogą dziecku wyćwiczyć trudną głoskę "r". Warto wykonywać je z dzieckiem przed lustrem, by mogło obserwować poprawność ruchów artykulacyjnych.
·	naśladujemy ssanie cukierka – wykonujemy je najlepiej przed lustrem, by móc ocenić poprawność wykonywania ćwiczenia;
·	odklejanie językiem opłatka lub kawałka flipsa przyklejonego do podniebienia;
·	śpiewanie szybko la, lo, le, lu w rytmie znanej melodii;
·	kląskanie językiem – naśladowanie stukania kopyt konia. Najpierw koń jedzie bardzo szybko, stopniowo, co raz wolniej, aż w końcu zatrzymuje się w połowie,  a nasz język zostaje przyssany do podniebienia;
·	kobra – ćwiczenia podobne jak wyżej, tyle, że język przyssany staramy się utrzymać dłużej a następnie mocno dmuchnąć, tak, by opadający język zawibrował. Ćwiczenie powtarzamy często, wtedy dziecko wyczuje, jak wprawić czubek języka w drganie;
·	zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka – maleńkie skrawki papieru umieszczamy na lekko uniesionym czubku języka, następnie energicznie dmuchamy, wprawiając czubek języka w drganie;
·	bardzo szerokie rozciąganie języka, który wsuwa się do jamy ustnej i wysuwa z niej – jego brzegi powinny dotykać zębów trzonowych;
·	układanie szerokiego języka przy lekko rozchylonych ustach i wykonywanie wdechów                  i wydechów;
·	naśladowanie dźwięków;
    budzika: drrrryń, drrryń
    gry na trąbce: tra, tro, tre
    parskania konia: prrry
·	 dotykanie końcem języka na przemian nosa i podbródka;
·	dotykanie językiem górnych zębów od wewnątrz i z zewnątrz;
·	unoszenie czubka języka do dziąseł (z artykulacją głoski l);
·	unoszenie czubka języka do dziąseł (z artykulacją głoski d);
·	oblizywanie podniebienia przy otwartych ustach;
·	zmienianie układu języka z wąskiego na szeroki;
·	mlaskanie;
·	unoszenie języka do nosa i wywijanie go na brodę;
·	 dynamiczne, szybkie wymawianie: lalalalala;
·	dynamiczne wymawianie: ddddddddddddd, tdtdtdddtt

Ćwiczenia te należy przedstawiać w formie zabawy, aby dziecko chętnie je wykonywało. Możecie umalować twarze i bawić się w stworki, które uczą się naszego języka lub super bohaterów, którzy muszą wykonywać ćwiczenia językiem, by uratować świat. Język może być także księżniczką szykującą się na bal. Najlepiej wpleść w ćwiczenia zainteresowania dziecka. Miłej zabawy!


Po raz kolejny już powtarzamy: Nic nie zastąpi wizyty u logopedy, ale w tak trudnym dla nas czasie, ćwiczenia przez nas proponowane, mogą wspomóc i przyspieszyć naturalny proces rozwoju mowy. 
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