
Hláska R 
U výslovnosti hlásky R  je nutné, aby byla otevřená ústa, jazyk se 
dotýkal dásní za horními řezáky a výdechový proud rozkmitával špičku 
jazyka. Hlásku R je možné vyslovovat pouze v případě, že je dostačující 
obratnost jazyka, rtů i tváří. K vyvození hlásky používáme podobnou 
hlásku D, která se vyslovuje , aby se špička jazyka dotýkala dásní za 
horními řezáky, ústa byla pootevřená, zuby od sebe a brada se pokud 
možno nehýbala. 


Mechanická metoda 

Pokud je dítě schopno vyslovovat hlásku D jemně a rychle za sebou, 
můžete začít vyslovovat spojení DN DN DN. Pokud má dítě volně 
otevřená ústa (nejrpve možno zafixovat např. polovinou dřevěného 
kolíčku, který dítěti vložíte ze strany mezi zuby, postupně bez pomoci) 
mělo by se ze spojení DN povézt vyvodit vibraci: DRN. Kromě volně 
otevřených úst a dostatečně posílenému jazyku je také nutno vytvářet 
dostatek výdechového proudu. Tohoto můžete docílit přiložením 
tenkého proužku papíru před ústa. Další pomocná varianta je 
procvičovat tímto způsobem vleže.


Metoda substituce  

Nejdříve procvičujeme průpravné cviky :  “jako když jede auto”


da, De, Dy, Do, Du

ddn, ddn, ddn, ddn

ddá, ddé, ddý, ddó, ddú


Pokud dítě zvládne vyslovit tyto slabiky s jazýčkem u patra, s bradou 
nehýbe a zoubky udrží od sebe, postupně se pokoušíme tyto slabiky 
zrychlit. 

Dále potom cvičíme : 

tdá, tdé, tdý, tdó, tdú

bdá, bdé, bdý, bdó, bdú

pdá, pdé, pdý, pdó, pdú

kdá, kdé, kdý, kdó, kdú

vdá,vdé, vdý, vdó, v

Jestliže zvládneme takto vyslovovat jednotlivé slabiky za sebou, 
můžeme cvičit citoslovce a slova a to tak, že místo hlásky R 



vyslovujeme hlásku d - lehce a zrychleně - ( brána - bdána, prší - pdší,  
mrkev - mdkev…)

Slova volte krátká, jednoduchá. 

trpí, trní, trn, trnka, trká, trhá

tráva, trenky, triko, trubka, trouba, trápí, trpaslík, tramvaj, trochu

drbe, drncá, drnčí, drkotá, drvoštěp, drží

drak, drápy, dráha, drozd, druhý, dráty

brčko, brzy, brčál, brno, brada, brácha, brána, brouk, broskev

prší, prst, prkno, práce, pračka, praha, prosím, proutek

vrčí, vrků, vrtá, vrtačka, vrtulník, vrána, vrátka, vrabec

Krá, kráva, krtek, krk, krok, krab, krev, krysa, krmítko, krkavec, krém

hrad, hračky, hrb, hrbáč, hrbol, hrnec, hračky, hra

mrak, mrká, mráz, mrholí, mrož, mrkev, mrzout, mrňous 



