


Utrwalmy głoskę R w grupach spółgłoskowych tr-, dr-, kr-, gr-.

Poćwicz wymowę tych wyrazów. Słuchaj realizacji głoski R. 



Lubię jeść .

Mama zagrabia liście             .

Zupa z  to grochówka.

Grażynka jest chuda a Maciek to .

W listopadzie zapalamy świeczki na                          .

To moja nowa                           sukienka.

Święto Bożego Narodzenia jest w .

 rośnie na krzaczkach.

Mama kupiła słodkie .

Po zjedzeniu jabłka zostaje .

Ten groźny zwierz to .
                 
                 sadzi kwiaty w ogrodzie.

Każdy żołnierz ma  i pistolet.

Ten człowiek to znany .                           domologo.pl

 granatowa



J. Tuwim
O panu Tralalińskim 

W Śpiewowicach, pięknym mieście, 
Na ulicy Wesolińskiej 
Mieszka sobie słynny śpiewak, 
Pan Tralisław Tralaliński. 
Jego żona - Tralalona, 
Jego córka – Tralalurka,
Jego synek – Tralalinek,
Jego piesek - Tralalesek. 
No a kotek? Jest i kotek,
Kotek zwie się Tralalotek. 
Oprócz tego jest papużka, 
Bardzo śmieszna Tralaluszka. 

Co dzień rano, po śniadaniu, 
Zbiera się to zacne grono, 
By powtórzyć na cześć mistrza 
Jego piosnkę ulubioną. 
Gdy podniesie pan Tralisław 
Swą pałeczkę-tralaleczkę, 
Wszyscy milkną, a po chwili 
Śpiewa cały chór piosneczkę: 
„Trala trala tralalala
 Tralalala trala trala!” 

Tak to pana Tralisława 
Jego świetny chór wychwala. 
Wyśpiewują, tralalują, 
A sam mistrz batutę ujął 
I sam w śpiewie się rozpala: 
„Trala trala tralalala!” 
I już z kuchni, i z garażu 
Słychać pieśń o gospodarzu, 
Już śpiewają domownicy 
I przechodnie na ulicy: 

Jego szofer- Tralalofer, 
I kucharka - Tralalarka, 
Pokojówka – Tralalówka, 
I gazeciarz - Tralaleciarz, 
I sklepikarz - Tralalikarz, 
I policjant - Tralalicjant, 
I adwokat - Tralalokat, 
I pan doktor – Tralaloktor,
 Nawet mała myszka, Szara Tralaliszka,
 
Choć się boi kotka,
 Kotka Tralalotka, 
Siadła sobie w kątku, 
W ciemnym tralalątku, I
 też piszczy cichuteńko:
„Trala trala tralaleńko…” 



Wawiłow Danuta - Drynda

Jedzie ulicą
stara drynda,
stara latarnia
przed nią dynda.
W starej uprzęży
z pióropuszem
człapie powoli
koń - staruszek.
Woźnica stary
ma cylinder...
Widział kto kiedy
taką dryndę?
Chłopcy się śmieją
do rozpuku,
gdy słyszą turkot
jej po bruku.
A my patrzymy
z bratem obaj
i nam ta drynda
się podoba.
I my wolimy
tego grata
od Mercedesa
i od Fiata,
bo to jest grat
nie z tego świata! 


