
13.05.2020 

 

Temat: Utrwalamy artykulację głoski /r/ w grupach spółgłoskowych. 

 

Cel główny: prawidłowo wymawiam głoskę /r/ w grupach spółgłoskowych /br, kr, gr/. 

 

Przebieg: 

 

1. Przeczytaj samodzielnie lub poproś o pomoc osobę dorosłą, by zapoznała Cię        

z poniższymi wierszykami. Wybierz jeden wierszyk i opracuj go według 

podanego schematu: 

• podkreśl w tekście wyrazy z głoską /r/ 

• przeczytaj samodzielnie lub powtórz za osobą dorosłą podkreślone wyrazy 

• wymyśl jak najwięcej wyrazów, które zawierają grupy spółgłoskowe /pr, br, kr, 

gr/, np. kruk, grabie, zaproszenie, ubranie. Kilka z nich zapisz do zeszytu. 

 

 

Broszka 

 

Mała Bronka nabroiła, 

Piękną broszkę gdzieś zgubiła. 

Broszka szybko się znalazła- 

Do imbryka Bronce wpadła! 

 
Bratki 

 

Posadził brat przy bramie bratki. 

Bratowa zaś – dwa bławatki. 

Bratanek bije im brawa, 

Bo pięknie wygląda brama! 

 
Brązowa piosenka 

 

Kasztany są brązowe ten kolor lubi wielu. 

Prawdziwek w starym borze brązowy ma kapelusz. 

Brązowy dym w oddali, brązowy w ZOO miś, 

a kiedy się opalisz brązowy będziesz dziś. 

 
Brązowy mały szczeniak, brązowe buty nowe, 

- a konie? - zmieńmy temat! - też często są brązowe. 

Nie żaden to przypadek brązowy świeży chleb. 

- Gdy wcinasz czekoladę brązowa bywasz też! 

 



Brązowo w ciepłych krajach pustynia w słońcu świeci 

na przykład na Hawajach brązowe wszystkie dzieci. 

Brązowy chrust pod lasem, brązowy mały jeż, 

wakacje tuż za pasem - brązowy będziesz też! 

 

Krowy 

 

Krowa krowę spotkała, 

Krowią nogę jej podała. 

Powitanie krótkie było, 

Krowim „muuu” się skończyło. 

Odtąd zgodnie krowy dwie, 

Kręcąc buzią pasą się! 

 

 

Kruczek i kruki 

 

Piesek Kruczek dumnie kroczy, 

Bo przegonił kruki w nocy. 

A te kruki, mówiąc między nami, 

Chciały okraść kram z krawatami! 

 

 

Grab i drab 

 

Na grabie siedzi szpak 

I po grecku mówi tak: 

- Stoi sobie w lesie grab, 

Pod tym grabem leży drab, 

Leży drab a kilka os 

Gryzie draba prosto w nos. 

Zagniewany wstaje drab, 

Patrzy w koło, widzi – grab, 

A na grabie siedzi szpak 

I po grecku mówi tak... 

 

 

 


