
Kochani ! 
Jeśli udało Wam się wywołać głoskę R, 
to po pierwsze : ogromnie gratuluję, 
a po drugie… przechodzimy do jej utrwalania ! :) 

Utrwalamy głoskę R 

⦁ tra, tro, tre, tru, try
          trawa, trasa, tramwaj, tratwa, trampki, tran, troje,trochę trudny, 
truskawka, trybuna
⦁ dra, dro, dre, dru, dry
drabina, droga, drewno, drewniaki, drut
⦁ atra, atro, atre, atru, atry; 
otra, otro, otre, otru, otry
strażak, wiatrak, siostra, futro, jutro, lustro, strumyk, opatrunek, struś, cytryna, 
piętro, strona, 
⦁ adra, adro, adre, adru, adry;
odra, odre, odro, odru, odry 
kołdra, wiadro, zdrowy, biedronka, landrynki, adres
⦁ trudna droga, 

drobny druk, 
druga strona, 
drewniany wiatrak

⦁ Strażak niesie drabinę . 
Na drodze leży drut. 
Siostra kupiła truskawki.
⦁ pra, pro, pre, pru, pry; 
apra, apro, apre, apru, apry
praca , pralka, pralnia, prasa, prosty, proszę prędko, prezent
⦁ drogi prezent, 
uprasowana wiatrówka, 
pierwsze piętro
⦁ bra, bro, bre, bru, bry;
abra, abro, abre, abry abru
brat, brama , zebra,obroża, ubrudzony, obrazek
⦁ brudne ubranie ,
brukowana droga , 

oprawiony obrazek, 
drugie piętro

⦁ Bronek zapomniał adresu. 
W pralce jest brudne ubranie.
⦁ kra, kro, kre, kru, kry;
akra, akro, akre, akru, akry
kra, kraj, kratka, kromka, kreda, kret, kruk, królik, ekran, mokro, ukrop, 
okruszyny, pokrywka
⦁ grad, grabie, granica, gromada, gruby, grupa, agrafka, agrest, groch, 
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ogryzek
⦁ dobry krawiec,
krótki krok, 

drobny groch,
granatowy krawat
⦁ Krawiec prasuje ubranie.
Krysia gra na trąbce. 
Koło bramy chodzi kruk. 
W ogrodzie leżą grabie. 
⦁ ra, ro, re, ru, ry
rama, rasa, radio, ranek, rumianek, ropa, rondel, ryba, róża
⦁ ranna rosa, 
rozwinięta róża, 
równa kreska
⦁ para, kara, tara, cerata, skóra, dziura, biuro, żyrafa.
⦁ ogrodzony teren, 
aparat radiowy,
arkusz papieru, 
stary żyrandol
⦁ ar, or, er, ur
żar, smar, katar, konduktor, pomidor, cukier, parter, rura, traktor, rower
⦁ Romek rozwija z papieru ser. 
W torbie jest cukier. 
Pod murem stoi rower. 
Jurek ma katar i gorączkę. 
Na podwórku stoi traktor. 
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