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GRUPA I „KOTKI” 

 

Witajcie , Kotki! 

Nasze „  Kotki”  małe  po  raz  pierwszy w ostatnim  tygodniu sierpnia się spotkały. 

Choć dla nich  wszystko  nowe  było, to  trochę  się  z płaczem  i  ciekawością  przychodziło.  

Już  wszystkie  „ Kotki „  we wrześniu  się  spotkały  i  panie  w grupie  poznawały: panią 

Beatkę jedną i i drugą  panią  Beatkę  i panią  Marlenkę.   Poznawały  nowe  zabawki, kąciki  

w  sali  i  uczyły  się  sposobu  korzystania z nich  oraz łazienkę i  szatnię. Każdy nasz 

przedszkolaczek  ma już swój  znaczek  i  każdy  „ Kotek „  dobrze  wie, gdzie  jego  półeczka  

czy  krzesełko  znajduje  się. Wszystkie  nasze  „ Kotki „  jak  prawdziwe  kotki  są  kochane   

i  milusińskie. Chociaż  jeszcze  czasami  zdarzają  się  niektórym  „ Kotkom”  trudniejsze  

chwile  w  ciągu  dnia, to  inne  „ Kotki”  są  troskliwe, współczujące  i  pocieszają swoich  

kolegów  i  koleżanki. Nasze  „ Kotki „ jak  prawdziwe  przedszkolaki  potrafią  siedzieć  już  

na dywanie, chętnie  uczą się  piosenek  i  wierszyków, a  szczególnie lubią się  uczyć  zabaw  

paluszkowych. 

Dlatego  cieszę  się  bardzo, że możemy  się razem spotykać  i  razem  się  bawić,  

a  poprzez  zabawę  uczyć. Witamy  bardzo  serdecznie  w  naszej  społeczności  przedszkolnej  

wszystkie  „ Kotki „  i  ich  rodziców.   Życzymy  naszym  milusińskim  samych  wspaniałych  

chwil  w przedszkolu, dobrej  zabawy, miłych  kolegów  i  koleżanek  oraz  ciągłego  uśmiechu  

na twarzy 

- wychowawczyni  Beata Koj 

 

 



GRUPA II „MOTYLKI” 

 

 

 

Witamy w roku 2019/2019! Nasze czteroletnie motylki zapraszają wszystkich kolegów, 

koleżanki oraz naszych rodziców do wspólnego aktywnego spędzenia tego roku szkolnego.  

Motylki to dzieci bardzo wesołe, uśmiechnięte i ciekawe świata. Lubiące wszelkie 

doświadczenia, zabawę na świeżym powietrzu oraz wszelkie okazję do poznawania tego co ich 

otacza. Uwielbiają rozładowywać pokłady energii podczas gimnastyki, zabaw ruchowych czy 

tańców. Uczą się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Jak prawdziwe motyle każde z nich jest 

indywidualne i niepowtarzalne. Przedszkole jest dla nich drugim domem. A dbają o nie ich 

nauczycielki: Panie Agnieszka i Kamila, przy wsparciu Pani Oli oraz Pani Beaty.  

W tym roku towarzyszy im również ich pluszowa koleżanka: Żyrafa Ola, z którą będą 

mogły przeżywać różne przygody, przy wsparciu programu wychowania przedszkolnego 

"Żyrafa Ola i przyjaciele.". 

 Panie przygotowały na ten rok wiele ciekawych niespodzianek i wydarzeń. Pani Kamila 

będzie wraz z motylkami tańczyć i bawić się na zajęciach w ramach programu własnego 

"Terapeutyczny fitness na wesoło" Za to Pani Agnieszka zadba o ich samodzielność w ramach 

programu własnego "Potrafię, bo jestem przedszkolakiem."  

Oprócz uroczystości, które będziemy świętować wraz z całą przedszkolną wspólnotą 

jak: Dzień Przedszkolaka, Marcinki, Mikołaj, Jasełka i Wigilijka, Dzień Babci i Dziadka, Bal 

karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanocny Zajączek, Święto Rodziny w naszej 

grupie będziemy również wykorzystywali okazję co obchodzenia Dni nietypowych jak między 

innymi: Światowy dzień zwierząt, Dzień dobrych wiadomości, Światowy dzień uśmiechu, 

Dzień pluszowego misia, Święto Bałwanka. Dzięki temu Motylki będą miały okazję do stania 

się samodzielnymi, dzielnymi, optymistycznymi przedszkolakami! 

Życzymy wspaniałego roku szkolnego pełnego przygód, radości i samych dobrych 

chwil. 

 

  



GRUPA III „ FREBLOWSKIE PSZCZÓŁKI” 

 

Witajcie w nowym roku szkolnym 2019/2020. Jesteśmy już pięciolatkami. Nasza sala 

znajduje się teraz na pierwszym piętrze. Ten rok szkolny jest dla naszej grupy bardzo ważny , 

gdyż przygotowujemy się do uzyskania certyfikatu „Grupy Freblowskiej”. Przed nami bardzo 

dużo pracy, aby nauczyć się wszystkiego co przedszkolak powinien umieć. 
 

Koncepcja F. Froebla oparta jest na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda 

oraz z przedmiotami, jakimi są zabawki celowo stworzone przez dorosłego dla dziecka. Są to 

tak zwane dary, czyli materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów 

drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, a także-mozaiki, 

patyczki, pierścienie i punkty. Służą dzieciom do zabaw percepcyjno - manipulacyjnych, 

badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich 

wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, 

tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie 

literatury. 

Dary są podstawą do rozwijania funkcji symbolicznej. Zamiast gotowych obrazów 

prezentujemy dzieciom symbole, np. zieloną piłeczkę zamiast smoka, prostą konstrukcję z 

drewnianych sześcianów zamiast domu, czy zamku. Upraszczając formę skłaniamy dzieci do 

rozwoju wyobraźni, języka, pamięci, odtwarzania własnych doświadczeń. Jednocześnie 

angażujemy emocje. Dary stanowią podłoże do realizowania całej podstawy programowej – 

rozwijania wiedzy o świecie, przedmiotach, ludziach. Są doskonałym materiałem do nauki 

matematyki, rozwijają poczucie estetyki, wprowadzają w świat barw, kształtów, w świat piękna 

i nauki. 

Nasza grupa została w tym samym składzie. Wszystkie dzieci i ochotą wróciły po 

wakacjach do przedszkola. Stęskniliśmy się za koleżankami i kolegami, z którymi codziennie 

spędzamy dużo czasu w przedszkolu, razem się bawimy, uczymy różnych ciekawych rzeczy 

podczas zajęć, biegamy i dokazujemy na naszym przedszkolnym podwórku. Naszymi paniami 

w tym roku są: Pani Ewa, pani Iza i pani Ula. 
 



Czeka nas w tym roku również wiele atrakcji organizowanych przez nasze panie. 

Zaczynając od wszystkich uroczystości przedszkolnych tj. Dzień Przedszkolaka, Marcinki, 

Mikołaj, Jasełka i Wigilijka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Pierwszy Dzień 

Wiosny, Wielkanocny Zajączek, Święto Rodziny ( Mamy, Taty i Dziecka). W międzyczasie 

będą też w specjalny sposób obchodzone interesujące dni np. Dzień Pluszowego Misia itd. 

Bardzo lubimy takie szczególne wydarzenia w naszym przedszkolu , ponieważ są one bardzo 

ciekawe i dostarczają nam wielu wrażeń. Z pewnością czekają nas również ciekawe wycieczki 

i konkursy, w których bardzo chętnie bierzemy udział. Możemy wtedy sprawdzić swoje 

umiejętności i wykazać się naszymi zdolnościami i talentami. We wszystkim towarzyszyć nam 

będą nasi rodzice, którzy chętnie pomagają nam i naszym paniom w przygotowaniach tych 

uroczystości, uczestniczą w różnych spotkaniach popołudniowych, zajęciach i uroczystościach. 

Życzymy więc wszystkim „freblowskim pszczółkom” kolegom i koleżankom 

wspaniałej wspólnej zabawy i interesujących przeżyć podczas pobytu w przedszkolu. 

Obiecujemy też pilnie się uczyć różnych nowych umiejętności i zdobywać nowe wiadomości, 

będziemy też pamiętać o naszym Kodeksie i zasadach zachowania, które są w nim zawarte, co 

czasem niektórym z nas przychodzi z trudem, ale postaramy się poprawić aby nasi rodzice i 

nasze panie mogły być z nas dumne i zadowolone z naszych postępów. 

Naszym starszym i młodszym kolegom i koleżankom życzymy również wspaniałej 

zabawy z rówieśnikami. Pozdrawiamy – „FREBLOWSKIE PSZCZÓŁKI” !!! 

 

Nasze dary: 

 

  



GRUPA IV „ SŁONECZKA” 

 

Witamy w nowym roku szkolnym. Jesteśmy już najstarszą grupą. A to zobowiązuje. Po 

wakacjach do naszego grona dołączyło czworo nowych dzieci. Mamy nadzieję, że będą się u 

nas dobrze czuły i dobrze się z nami bawiły. Naszymi paniami w tym roku są: Pani Małgosia, 

pani Ania i pani Jola. 

W grupie "Słoneczek”  „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Wszystkie nasze działania 

zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, poznania świata. Uczymy się  empatii, zasad  

kulturalnego zachowania oraz  samodzielności w działaniu. Jesteśmy  otwarte i ciekawe świata, 

który poznajemy poprzez zabawy dydaktyczne, tematyczne i konstrukcyjno-manipulacyjne 

Wciąż się doskonalimy i nabywamy umiejętności niezbędnych do dobrego startu  w pierwszej 

klasie. Nasze Panie wspierają nas podczas codziennych zajęć, pomagają nam w zdobyciu 

umiejętności takich jak czytanie i pisanie, a robią to wszystko po to żebyśmy za rok byli 

dzielnymi pierwszoklasistami.     

Wiemy że ten rok będzie bardzo intensywny, jako najstarsza grupa mamy w przedszkolu 

pewne obowiązki. Przygotowujemy między innymi Akademię z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej oraz przedstawienie Wielkanocne. Reprezentujemy również nasze przedszkole na 

konkursach i przeglądach organizowanych naszej gminie.  

Wiemy że to będzie wspaniały rok! Nasze Panie zadbają o to żebyśmy doskonale bawili 

się w ostatnim roku przedszkola i zapewnią nam wiele atrakcji zarówno podczas zajęć 

dydaktycznych jak i zabawy.                                                 

Zapraszamy do odwiedzania naszej grupowej strony, tam będziecie mogli zobaczyć na bieżąco 

relacje z tego co robimy! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – TO JA 

WŁAŚNIE JA 
 

Co dzień rano idę do przedszkola 

Po chodniku z mamą, z tatą, z psem 

Wiem, gdzie trzeba zawsze się zatrzymać 

By na przejściu bezpiecznie sobie przejść. 

 

Ref. 
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu 

To jestem ostrożny, wesoło bawię się 

W lesie czy w parku – zasady dobrze znam 

Bezpieczny przedszkolak to ja właśnie ja. 

 

Pani w kółko ciągle nam powtarza  

By bezpiecznie zawsze bawić się  

Pomyśl zanim zrobisz coś głupiego 

By nic złego ci nie stało się. 

 

Ref. 
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu 

To jestem ostrożny, wesoło bawię się  

W lesie czy w parku – zasady dobrze znam  

Bezpieczny przedszkolak to ja właśnie ja. 

 

Słowa i muzyka: Bożena Drost 

 

 

NASZ OPTYMISTYCZNY HYMN 
 

My jesteśmy przedszkolaki optymiści, 

chodzimy wszyscy do przedszkola numer pięć. 

Lubimy gry, zabawy, pląsy oczywiście  

lecz najważniejszy dla nas uśmiech jest. 

 

Tu każdy przedszkolak uśmiecha się wesoło,  

tu każdy przedszkolak szczęśliwy jest. 

Tu każdy przedszkolak śpiewa wesoło,  

tu każdy przedszkolak z radością wita dzień. 

 

słowa i melodia: nauczyciel - Bożena Drost 

 



   



W piątek 20 września, nasze przedszkolaki: super dziewczyny i wspaniałe chłopaki 

świętowali swój wielki dzień.  

Z okazji Dnia przedszkolaka czekało mnóstwo niespodzianek i atrakcji przygotowanych 

specjalnie dla nich. 

Nasza uroczystość rozpoczęła się na sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor przywitała 

wszystkie kochane przedszkolaki. Następnie na środek zostali zaproszeni Ci, którzy we 

wrześniu obchodziły swoje urodzinki.  To dla nich zaśpiewano gromkie "Sto lat". 

Potem na scenę wyszła nasza  Pani - Wróżka Małgosia i rozpoczęła się niespodzianka.  

Dzieci mogły zobaczyć swoje Panie w rolach aktorek występujące dla nich w bajce pt.: "Trzy 

małe świnki" Po obejrzeniu przestawienia były jeszcze wspólne tańce i matematyczne 

zagadki, z którymi nasze przedszkolaki oczywiście poradziły sobie bezbłędnie. Na salach na 

wszystkie grupy czekały jeszcze słodkie upominki, a na przedszkolnym placu zabaw 

dmuchaniec, na którym mogli wyszaleć  się do woli. 

To był naprawdę cudowny dzień.   
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KOTKI: 

 Marika Chudy 

 Adaś Baran 

 Amelka Niedziałkowska 

 Zuzia Hulik 

 

MOTYLKI: 

 Szymon Kampa 

 

FREBLOWSKIE PSZCZÓŁKI: 

  Liliana Langer 

  Filip Konik 

  Lena Drescher 

 Helena Pawlak 

 

 

 

  

Dla Kochanej 

Dziecinki 

życzenia na Urodzinki. 

Poznaj bajek tysiące, 

przygód dwa tysiące, 

miej buzię wesołą, 

promienną jak słońce! 



 

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców 

wzrokowych. To umiejętność spostrzegania barwy, kształtu, skupiania wzroku, 

wyodrębnianie elementów z tła.  

 

Percepcję wzrokową powinniśmy stymulować u wszystkich dzieci, gdyż im więcej 

będą one miały doświadczeń tym lepiej i szybciej będą się do nich odwoływały, tym samym 

zminimalizujemy ryzyko powstawania deficytów rozwojowych. Najintensywniejszy rozwój 

percepcji wzrokowej przypada właśnie na okres przedszkolny dziecka.  

 

A oto kilka symptomów, które mogą wskazywać na trudności w zakresie percepcji 

wzrokowej w wieku przedszkolnym u dzieci: 

 niechęć do wszelkiego rodzaju układanek i historyjek obrazkowych; 

 niechęć w układaniu konstrukcji z klocków wg wzoru;  

 trudności z zapamiętywaniem kształtów liter i cyfr; 

 niechęć w rozwiązywaniu zadań polegających na szukaniu różnic między obrazkami;  

 nieprawidłowo tworzone kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w 

szczegół;  

 trudności w odtwarzaniu szlaczków i figur geometrycznych. 

 

 

Dzieci ze słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności między 

innymi: 

 podczas ubierania się  

 wycinania naklejania, rysowania  

 niezręcznie zachowują się podczas gier ruchowych (chwytanie i łapanie piłki, rzucanie 

do celu)  

 

Warto zatem zachęcać dziecko do takich zabaw jak: 

 wyszukiwanie (na czas) powiększonych elementów przedmiotu, który to przedmiot 

znajduje się wśród dużej ilości obrazków,  

 dobieranie par jednakowych obrazków – zabawa Memo,  

 puzzle,  

 segregowanie obrazków w grupy tematyczne,  

 uzupełnianie brakujących elementów w obrazku,  

 szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma 

szczegółami,  

 zapamiętywanie przedmiotów (pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje 

je, a po zasłonięciu przez nas, dziecko wymienia kilka zapamiętanych przedmiotów), 

 układanie obrazka z pociętych części, 

 układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur 

geometrycznych,  

 segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt,  

 układanie historyjek obrazkowych (dziecko opisuje obrazki zgodnie z kolejnością 

zdarzeń), 

 wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą,  

 domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków, 

 domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter / sylab, 

 kalkowanie i rysowanie po śladzie, 



 zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka, 

 zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów, 

 rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów  

 

Powyższe ćwiczenia powinny być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest 

systematyczność, ale jednocześnie nie należy przemęczać dziecka. Dziękuję za uwagę! 

Izabela Konieczny  
  

TO JUŻ WRZESIEŃ… 

Wrzesień sypnął wrzosami, 

Grzybami pachnie w lasach, 

A ja jestem myślami nad morzem -na 

wczasach. 

I choć kalendarz na ścianie 

Pokazał wrześniową datę, 

Ja chciałbym pływać w morzu, 

I gonić po lesie tatę, 

I jeździć na rowerze 

Od rana do wieczora, 

choć z przyjemnością pędzę 

co rano do przedszkola! 

 
 



 

  



 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam w KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM, gdzie postaram się 

przygotować dla Rodziców ciekawe porady, ćwiczenia oraz artykuły 

dotyczące LOGOPEDII. 

 

NAJCZĘSTSZE WADY WYMOWY U DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH 

  

W obrębie sygmatyzmu (seplenienia) występuje: 

 

PARASYGMATYZM (substytucje głosek), czyli zastępowanie jednych głosek 

dentalizowanych innymi, realizowanymi prawidłowo. 

Najczęściej obserwuje się następujące substytucje: 

spółgłoski: sz, ż, cz, dż - zastępowane są szeregami: s, z, c, dz ; 

(przykład: szatnia- satnia, szafa - safa, żakiet- zakiet, czapka- capka, dżungla - dzungla)  

oba szeregi: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż - zastępowane są przez szereg : ś, ź, ć, dź ;  

(przykład: szafa - śafa, żaba - źaba, czekolada - ćekolada, dżungla - dźungla, sałata - śałata, 

zapałki - źapałki, cebula - ćebula, dzbanek - dźbanek)  

spółgłoski zwarto szczelinowe: c, dz, ć, dź, cz, dż - mogą też być zastępowane przez spółgłoski 

szczelinowe: s, z, ś, ź, sz ; 

(przykład: cebula - sebula, dzbanek - zbanek, ćma - śma, dźwig - źwig, czapka - szapka, dżokej 

- żokej)  

spółgłoski dentalizowane: s, sz, ś, c, cz, ć - są zastępowane przez spółgłoskę zwartą t ;  

(przykład: sałata - tałata, szafa - tafa, siano - tano, cebula - tebula, czapka - tapka, ćma - tma)  

głoski z, rz, ź, dz, dż, dź - przez spółgłoskę zwartą d ;  

(przykład: zapałki - dapałki, rzeka - deka, zima - dima, dzwonek - dwonek, dżokej - dokej, 

dziki - diki).  

Mogisygmatyzm (elizje, czyli opuszczenie dźwięku). Głoski dentalizowane w ogóle nie są 

realizowane przez dziecko, nie istnieją w jego systemie fonetycznym (przykład: szafa - afa, 

koza - koa, świnka - finka). 

Sygmatyzm właściwy (seplenienie właściwe). Polega na nieprawidłowej (zdeformowanej) 

wymowie głosek dentalizowanych. Deformacje są wynikiem zmiany miejsca artykulacji 

głosek, co powoduje zniekształcenie ich brzmienia. 

Rodzaje sygmatyzmu właściwego: 

Seplenienie międzyzębowe 

Przy artykulacji głosek dentalizowanych (niektórych lub wszystkich) język wsuwa się między 

zęby w linii środkowej lub bocznej. W taki sam sposób mogą być wypowiadane głoski : t,d,n.  

Seplenienie przyzębowe 



Charakteryzuje się płaskim ułożeniem przodu języka, który zbyt mocno przylega do 

wewnętrznej strony siekaczy. Nie tworzy się wzdłuż języka rowek i dlatego powietrze 

przechodzi szerokim strumieniem. W efekcie brzmienie głosek jest przytępione, szmer 

powstający na krawędziach dolnych siekaczy jest osłabiony lub w ogóle się nie pojawia.  

Seplenienie wargowo – zębowe 

Język nie bierze udziału w artykulacji. Bardzo wąska szczelina tworzy się między dolną wargą, 

a górnymi siekaczami. Wytworzony dźwięk podobny jest do ostro brzmiącego: - w, f.  

Seplenienie boczne 

Artykulacja polega na niesymetrycznym ułożeniu całego języka, szczelina nie tworzy się w 

linii środkowej lecz z boku przy kłach, zębach przedtrzonowych lub trzonowych. Rozróżniamy 

seplenienie boczne: prawostronne, lewostronne, obustronne. 

Spotyka się również sygmatyzm boczny międzyzębowy, który jest połączeniem objawów 

sygmatyzmu bocznego i międzyzębowego.  

Seplenienie nosowe (nosalizacja) 

W zależności od stopnia przechodzenia powietrza przez nos rozróżnia się seplenienie nosowe 

częściowe i całkowite. Przy seplenieniu nosowym częściowym układ języka jest prawidłowy, 

a podniebienie miękkie jest zupełnie opuszczone, co powoduje, że w czasie artykulacji głosek 

dentalizowanych powietrze wydychane jednocześnie wydostaje się przez nos i usta. Brzmienie 

głosek dodatkowo zniekształca rezonans nosowy. Przy seplenieniu nosowym całkowitym układ 

języka jest nieprawidłowy, ponieważ zwiera się on z podniebieniem. Powietrze wydychane 

przedostaje się do jamy ustnej szczeliną powstałą przez zbliżenie obsady języka do tylnej ściany 

gardła wytwarzając nieprzyjemny poszum nosowy.  

Seplenienie krtaniowe 

Głoski dentalizowane zastępowane są przez szmer wytwarzany w krtani tzw. zwarcie 

krtaniowe. Pod naciskiem wydychanego powietrza głośnia jest rozsunięta i prąd powietrza, 

który się przez nią wydostaje, wytwarza szmer. 

Ten rodzaj zaburzenia powstaje przy rozszczepach podniebienia oraz wiotkości mięśni krtani i 

nagłośni.  

Seplenienie świszczące 

Cechuje się bardzo ostrym brzmieniem głosek dentalizowanych, które powodują silny prąd 

powietrza powstały w wyniku utworzenia się głębokiego rowka wzdłuż linii środkowej języka. 

Taką wymowę można usłyszeć przy artykułowaniu głosek z dużą siłą oraz u osób z anomaliami 

zębowymi takimi jak diastema i nieregularne ustawienie zębów.  

Seplenienie wargowe 
Przy artykulacji głosek dentalizowanych szczelina tworzy się między wargami. Język 

pozostaje bierny.  

Seplenienie podniebienne 

W wyniku zbliżenia czubka języka do podniebienia twardego powstaje trący, nieprzyjemny 

szmer. Najczęściej występuje przy zgryzie otwartym, przodozgryzie i palatalizacji. 

Wymowa głosek : sz, ż(rz), cz, dż zbliżona jest do wymowy miękkich: ś, ź, ć, dź . 

 

ROTACYZM (łac. Rhotacismus) jest to nieprawidłowa wymowa głoski r. Wyróżniamy trzy 

formy wadliwej wymowy tej głoski. Są to: 

Deformacja (rotacyzm właściwy) – tworzenie dźwięku nie występującego w systemie 

fonetycznym danego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji (głoska r powstaje m.in. w 

wyniku drgań języczka, warg, policzków) brzmienie r jest zdeformowane. Rotacyzm właściwy 

ma wiele postaci; należą do nich rerania: 

 języczkowe, 

 wargowe, 

 międzyzębowe, 



 policzkowe, 

 podniebienne, 

 gardłowe, 

 nosowe, 

 boczne, 

 krtaniowe, 

 językowo-wargowe, 

 językowe boczne, 

 świszczące. 

 

SUBSTYTUCJA (pararotacyzm) – zastępowanie głoski r  innymi głoskami wymawianymi 

prawidłowo. Większość dzieci zaczyna wymawiać głoskę r  dopiero około 3 – 5 roku życia, 

wcześniej zastępując ją innymi, łatwiejszymi głoskami, np.: j, l, ł, d, w (rotacyzm rozwojowy). 

Jeżeli zjawisko to trwa dłużej niż do 6 – 7 roku życia, staje się patologią i jest symptomem 

opóźnionego rozwoju mowy w zakresie artykulacji. 

 

ELIZJA (mogirotacyzm) – opuszczenie głoski r jako jednego ze składników wyrazu (r = 0). 

Może być zjawiskiem rozwojowym, bądź – gdy się przedłuża – patologicznym. 

 

Zapraszam  do następnej gazetki przedszkolnej, gdzie opracuję  
„WSKAZÓWKI  LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW”. 

Logopeda przedszkolny 

mgr Agnieszka Zimerman 

 

  



 

 

 


