
Materiał wyrazowy utrwalający głoskę r

GŁOSKA [r] 

Głoska [r] na początku wyrazu

rabat, raca, rachuba, racja, racuch, raczej, raczkować, rad, radca, rada, radio, 
Radom, radość, radzić,  rafa,  Rafał,  raj,  rajd,  rajstopy,  rak,  rakieta,  rama,  
ramię,  ramka,  rana,  ranczo,  ranek, ranić,  ranny,  rano,  raptownie,  rasa,  rata, 
ratować,  ratownik,  raz,  razić,  raźny,  rażący,  rąbać, rąbek,  rączka,  rdest,  
rdza,  rdzenny,  rdzeń,  reakcja,  rebus,  recenzent,  rechot,  recytować, redakcja, 
regał, regaty, Regina, region, reguła, rejon, rejs, rekin, rekonesans, rekwizyt, 
remis, remont, renowacja, renta, reszka, reszta, retusz, rewanż, rewia, ręczny, 
ręka, rękawiczka, ring, robak,  robot,  rocznica,  rodzaj,  rodzeństwo,  rodzice,  
rodzic,  rodzina,  rodzynki,  rok,  romb, rondo,  rosa,  ropucha,  ropa,  rosół,  
rosnąć,  rozdać,  rozdział,  rozgrywka,  rozjazd,  rozkaz, rozmowa, rozmaite, 
rozpacz, rozpocząć, róg, rów, rówieśnik, również, równo, rózga, różnica, rtęć,  
rubin,  ruch,  ruchomy,  rudy  rufa,  rumba,  rumianek,  rusałka,  ruszt,  rwać,  
ryba,  rybak, rycerz, rycerz, rydz, rym, rynna, rys, rysować, ryś, rytm, ryzyko, 
ryż

Głoska [r] w wyrażeniach dwuwyrazowych

rozciągnięty sweter
roześmiane rodzeństwo
urwany rękaw
rosyjska reprezentacja
denerwujący komar
ranny rekin
tort urodzinowy
radosna rodzina
dekoder Ryszarda
wytwór wyobraźni
zbiory Romy
aktorskie rekwizyty
fryzura Reginy
sfrustrowany fryzjer
koper w garnku
ser z Sierpca
rozpoczęty rozdział
ryż w restauracji
kurtyna w cyrku
marchew i por



magister inżynier
poranny rozruch
rdzenny warszawiak
narodowa rocznica
racuchy na deser
kaptur Romana
zamurowany otwór
utwór w radiu
deser z rabarbaru
marynarka Darka
dar w kuferku

GŁOSKI[r –l]

akumulator, akwarela,  alarm,  Aleksandra,  alergia,  Aurelia,  artyleria,  
astrologia,  baleron, balustrada,  Berlin,  bilard,  bojler,  borelioza,  bransoleta,  
Brazylia,  brelok,  Bruksela,  brulion, brylant,  brystol,  bulwar,  cherlak,  chlor,  
chuderlak,  cierpliwy,  cyrkiel,  Cyryl,  dermatolog, deskorolka, eklerki, 
elektroluks, elektryk, falochron, farelka, figlarny, filar, filtry, flądra, flora, 
frędzle,  galaretka,  girlanda,  glazura,  Gloria,  goryl,  góral,  góralka,  góralski,  
gratulować, Grenlandia,  grill,  Grunwald,  gruźlica,  halabarda,helikopter,  
Herkules,  Holender,  iloraz, ilustracja,  ilustrator,  Irlandia,  kalafior,  kalambur, 
kalarepa,  kaligrafia,  kalkulator,  kalorie, kaloryfer,  karaluch,  karaluch,  
karmel,  kapral,  Karol,  Karolina,  karuzela,  kelner,  kilogram, klamra, Klara, 
klasztor, kleryk, koliber, kolor, kolorowanki, kolorowe, koral, korale, krasnal, 
kraul, kręgle, krochmal, krokodyl, kropla, kroplówka, król, królik, królowa, 
kultura, labirynt, labrador,  lakier,  lampart,  landrynki,  laryngolog,  laser,  
latarka,  latorośl,  Laura,  laurka, lazur, legendarny, lekarka, lektor, lemur, lider, 
lilaróż, lira, litr, lord, lider, lunapark, lustro, makrela, malarstwo,  marmolada,  
Marlena,  Malbork,  morele,  mądrala,  narośl,  neurolog,  neutralny, orlątko, 
okulary, orlik, Olgierd, parasol, paralotnia, parlament, pelargonia, peleryna, 
perliczka, Petronela, pielęgniarka, plaster, polerować, porcelana, portfel, pralina,
pralka, pralnia, precle, profesjonalny,  profil,  prolog,  prymulka,  ratlerek,  
realny,  refleksja,  reflektor,  regulamin, regularnie,  reklama,  rekolekcje,  
relacja,  relaks,  religia,  rewelacja,  rezolutny,  rogal,  rola, rolada,  Roland,  
roleta,  rolki,  rolnik,  Romuald,  rondel,  rośliny,  Rozalia,  rozległy,  ruchliwy, 
rulon,  rywal,  seler,  serdelki,  skreślony,  sprawiedliwy,  strucla,  szarlotka,  
szklarnia,  szlafrok, telewizor,  trefl, troll,  tropikalny,  trufle,  turlać,  urlop,  
Urszula,  usprawiedliwienie,  Waleria, wersalka, wieloryb, wilczur, wróbel, 
żongler, żyrandol



Głoski [r-l] w wyrażeniach dwuwyrazowych

rola Laury
kolorowe pelargonie
lemur Roland
koraliki królewny
lukrowana rolada
cyrkiel Cyryla
kapral na karuzeli
wypolerowane lustro
rondel rolnika
Maryla u dermatologa
koral Karoliny
rośliny tropikalne
morelowa marmolada 
lider w labiryncie
alergia Aurelii
kolor krokodyla
latarka lidera
lira lorda
opryskliwy paralotniarz
brelok z Brukseli
 peleryna pielęgniarki
lukier w rondlu
morele Mirelli
góral w Grenlandii
serdelki kelnera
makrela i flądra
kolorowanki w rulonie
 kalarepa i kalafior
figlarny labrador
 narośl na prymulkach
kilogram serdelków
lukier na szarlotce
Materiał pochodzi z publikacji „Czary-mary Klary” M. Anders
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