
Rotacyzm  

Głoska [r] jest dźwiękiem trudnym pod względem artykulacyjnym. Pojawia się 

zwykle najpóźniej w zasobie dźwiękowym dziecka, czasem dopiero między 5 a 

6-tym rokiem życia, co można uznać za prawidłowość, zwłaszcza w przypadku, 

gdy dziecko zaczęło mówić stosunkowo późno. Wcześniej bywa ona 

zastępowana kolejno przez głoski [i], [1], które są formami rozwojowymi głoski 

[r]. 

 

Wadliwa wymowa dźwięku [r] jest jedną z bardzo często występujących wad 

wymowy u dzieci, a niekiedy także u dorosłych - nazywana jest rotacyzmem 

lub reraniem. 

Mogirotacyzm - to opuszczanie głoski [r]. 

Pararotacyzm - wymawianie zamiast [r] jakiegoś innego dźwięku, np. [l], [u], 

[i]. 

Zniekształcone formy [r] określane są mianem rotacyzmu właściwego. 

W obrębie rotacyzmu właściwego najczęściej pojawiają się następujące formy 

wadliwe: 

• rotacyzm uwularny, inaczej języczkowy (tzw. [r] francuskie)  

• rotacyzm lateralny (boczny),  

• labialny (wargowy),  

• welarny (krtaniowy),  

• faryngealny (gardłowy).  

Określenia poszczególnych rodzajów rotacyzmu właściwego są terminami 

kinetycznymi, wskazującymi na sposób powstawania wadliwej artykulacji 

głoski [r]. Rotacyzm właściwy wymaga wczesnej interwencji logopedycznej, 

zaś opuszczanie lub zastępowanie głoski [r] przez [i] oraz [1] stanowiącymi 

rozwojowe formy [r] wymaga stymulacji w formie zabaw logopedycznych. 

 

Bezpośrednią przyczyną rotacyzmu jest niedostateczna sprawność ruchowa 

czubka języka, który wskutek tego nie wykonuje drobnych, subtelnych ruchów 

wibracyjnych, koniecznych do wytworzenia prawidłowego [r]. Istotne znaczenie 

ma również sama budowa anatomiczna języka, jeśli jest on zbyt duży i gruby 

albo też napięcie mięśniowe języka jest wzmożone lub osłabione czy wreszcie 

wędzidełko językowe jest zbyt krótkie, to wykonanie ruchów koniecznych do 

wytworzenia prawidłowej głoski [r] nie będzie możliwe. Ponadto wadliwa 

wymowa dźwięku [r] może być spowodowana obniżonym poziomem słuchu, 

opóźnionym rozwojem ruchowym i umysłowym oraz oddziaływaniem 



nieprawidłowego wzoru wymowy osób z otoczenia dziecka, a także słabą 

zdolnością dziecka do koncentrowania uwagi na dźwiękach mowy. 

Głoska [r] powstaje wskutek szybkich i delikatnych uderzeń czubka języka o 

wałek dziąsłowy, znajdujący się za górnymi zębami. Prawidłowe jej tworzenie 

następuje wówczas, gdy język pozostaje szeroki, a jego boki dotykają zębów 

trzonowych, przyjmując pewną, stałą pozycję, przy czym środkowa, a zwłaszcza 

przednia, część języka powinna być ruchliwa i elastyczna. Tak więc głoska [r] 

powstaje wskutek szybko następującego po sobie zamykania i otwierania 

rezonatora artykulacyjnego za pomocą wibrującego czubka języka. Wargi są 

przy tym lekko rozchylone, podniebienie miękkie jest uniesione i zamyka drogi 

do jamy nosowej. 

 

W większości przypadków rotacyzmu prowadzi się ćwiczenia wstępne, których 

celem jest doprowadzenie do wibracji czubka języka. Do podstawowych 

ćwiczeń języka należą: 

• Rozciąganie języka leżącego swobodnie w jamie ustnej tak, aby jego boki 

dotykały zębów trzonowych, a następnie wysuwanie szerokiego języka.  

• Ujmowanie brzegów języka między zęby trzonowe i delikatne żucie.  

• Układanie szerokiego języka i wykonywanie wdechów i wydechów przy 

lekko rozchylonych wargach.  

• Ujmowanie brzegów języka między zęby trzonowe i unoszenie jego 

czubka do wałka dziąsłowego.  

• Liczenie górnych, a następnie dolnych zębów.  

• Masaż języka przez wysuwanie go i wsuwanie przez lekko zbliżone zęby.  

• Zdmuchiwanie skrawków papieru z czubka języka.  

• Unoszenie szerokiego języka za górne zęby.  

• Kląskanie językiem.  

• Szybkie i delikatne wymawianie dziąsłowych głosek [t] i [d] oraz [t] [d] 

[n] przy znacznym otwarciu ust.  

Ze starszymi dziećmi ćwiczenia te wykonuje się w gabinecie logopedycznym 

siedząc przed lustrem obok dziecka. Wymagają one przestrzegania następującej 

kolejności: 

• logopeda demonstruje ćwiczenie, zachęcając dziecko do obserwacji,  

• dziecko próbuje wykonać ćwiczenie razem z logopedą,  

• dziecko próbuje samodzielnie wykonać ćwiczenie, a logopeda obserwuje 

tę próbę i poprawia - udzielając instrukcji słownej - tylko te elementy 

ruchu, które zostały wykonane przez dziecko nieprawidłowo.  
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