
Wierszyki utrwalające głoskę R  
 
Głoska /r/ jest najtrudniejszą głoską w języku polskim pod względem artykulacji. Pojawia się 

u dzieci pomiędzy piątym a szóstym rokiem życia ( choć może pojawić się wcześniej). Jeżeli do 

szóstego roku życia głoska ta nie będzie realizowana prawidłowo, należy skonsultować się                   

z logopedą. Bywa czasem tak, iż głoska /r/ u dzieci przedszkolnych jest realizowana jako 

głoska /j/ lub dźwięk niesystemowy ( np. tzw. /r/ francuskie). Wtedy nie powinno się odkładać 

wizyty u specjalisty, bo im wcześniej rozpocznie się terapię, tym będzie ona szybsza                                  

i efektywniejsza. 
 
Poniżej zebrałam wierszyki, które są pomocne w utrwalaniu głoski /r/, jeżeli pojawiła się już 

ona u dziecka, a nie jest jeszcze utrwalona w mowie spontanicznej. 
 
 
 

Trąbki Rysia 

 

Rysio cztery trąbki ma i na każdej pięknie gra.  
Na pierwszej gra: tra, tra, tra. 

Na drugiej gra: tru, tru, tra. 

Na trzeciej gra: tre, tre, tra. 

Na czwartej gra: try, try, tra. 

Rysio brata Jurka ma, razem z bratem gromko gra: 

tra, tre, tra, 

tra, tru, tra,  
tre, tro, tra, 

tra, try, tra. 

Rysio cztery siostry ma, każda sama pięknie gra. 

Marta gra: tru, tro, tra, 

Renia gra: tre, try, tra, 

Irka gra: try, tro, tra,  
Krysia gra: tru, tre, tra. 

Gdy rodzeństwo razem gra 

słychać gromkie: 

tram – tarara 

trem – tarara 

trym – tarara 

trum – tarara  
trom – tarara. 
 
 
 

Tr 

Ma je lustro, futro, trawa, 

tron, trolejbus i potrawa. 

Na trybunie razem stoją, 

trochę się wiatraka boją. 



Oblizują miodu plastry,  

dwie literki, prawie siostry. 

Sok z truskawek popijają 

i na trawce w berka grają. 

 

Czarna krowa /K. Łochocka/ 
 

Czarna krowa w kropki bordo  

gryzła trawę kręcąc mordą. 

Kręcąc mordą i rogami 

gryzła trawę wraz z jaskrami. 
 

„Czarna krowo, nie kręć rogiem, 

bo ja pieróg jem z twarogiem: 

gdy tak srogo rogiem kręcisz,  

gryźć pieroga nie mam chęci.” 
 

„Jedz bez trwogi swe pierogi, 

nie są groźne krowie rogi. 

Jestem bardzo dobra krowa 

rodem z miasta Żyrardowa. 

 

Raz do roku w Żyrardowie 

pieróg z grochem dają krowie. 

Więc mi odkrój róg pieroga, 

a o krowich nie myśl rogach. 
 

Ja Ci również radość sprawię:  

Jaskry, które rosną w trawie, 

zręcznie ci pozrywam mordą 

czarną mordą w kropki bordo.” 
 
 

 

Rybaczki  

Ryba rybie radę dała: “moja rybo doskonała, 

dzisiaj łuski już niemodne. Radzę ci- kup 
rybie spodnie”. 

Ryba rybę posłuchała, rybie 

spodnie przymierzała.  

Rak kupował ręcznik właśnie: “Rety!- krzyczy.- Rety!-
Wrzaśnie.  

– Ryba rybie spodnie mierzy! 



Czy dla raka jest pancerzyk?”  

Odtąd nową modę szerzą: ryba, rak i reszta zwierząt. 

 

Rrrymowanka 

 

Ryba, rower, rak, rakieta, 

radar, rolka, rynna, rów, 

ryż, rabarbar i roleta,  

to na R plejada słów. 

Bo R drży, bo R warczy, 

R to trudna jest literka, 

czasem chęci nie wystarczy 

by ją mówić jak spikerka. 

Lecz kto ćwiczy ją wytrwale, 

łamiąc język przez dni wiele,  

ten i mówi ją wspaniale. 

Tak więc, ćwiczmy przyjaciele. 

Ryba, rower, rak, rakieta, 

radar, rolka, rynna, rów, 

ryż, rabarbar i roleta. 

Warcz młodzieńcze – bywaj zdrów. 

 

Robaczek i raczek 

 

Mały robaczek ma zielony kubraczek, 

a mały raczek ma czerwony fraczek. 

Gdy mały robaczek cerował kubraczek, 

to czerwony raczek podarł swój fraczek. 

 

Kurka i burek 

 

Szara kurka ucieka z podwórka. 

Boi się bardzo groźnego Burka. 

Bo groźny Burek nie lubi kurek, 

gdy widzi kurki, to ostrzy pazurki. 
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