
Kilka słów o…  

rotacyzmie 
 

Rotacyzm, inaczej nazywany reraniem, to jedna z najczęstszych wad wymowy, która spędza 

sen z powiek i logopedom, i pacjentom. Polega ona na nieprawidłowej realizacji głoski R. Jest 

to głoska, która jest przedniojęzykowo-dziąsłowa, drżąca. Oznacza to, że podczas wymowy 

głoski R przednia część języka (czubek języka, tzw. apex) dotyka wałka dziąsłowego za 

górnymi zębami i drga. Draganie trwa tylko ułamek sekundy, a apex uderza o wałek dziąsłowy 

jeden lub dwa razy.  Głoska ta jest jedyna w swoim rodzaju, chociażby z tego powodu, że żadna 

inna głoska w języku polskim nie jest wymawiana z wibracją.  

 

Rodzaje rotacyzmu 

▪ Substytucje 

Rotacyzm może przyjmować postać substytucji, gdy właściwa głoska R zamieniana 

jest na inną, najczęściej L, J lub Ł. Często u dziecka trzyletniego usłyszymy lyba zamiast 

ryba i jest to całkiem normalny etap rozwoju mowy. Problem pojawia się, gdy dziecko 

6 letnie lub starsze nadal zamienia głoskę R.  

▪ Elizje  

Rotacyzm może przybrać również postać elizji, wówczas głoska R jest opuszczana i 

zamiast ryba usłyszymy yba. Taka mowa właściwa jest najczęściej najmłodszym 

dzieciom.  

▪ Deformacje  

Najbardziej niepokojąca jest deformacja, gdzie zamiast właściwego 

przedniojęzykowo-dziąsłowego, drżącego R, słyszymy nienormatywny dźwięk, 

niewystępujący w języku polskim, np. r francuskie lub gardłowe. Deformacja polega 

głownie na tym, że wibracja występuje w innym miejscu, czyli np. w czasie wymowy 

głoski R język zbliża się do tylnej ściany gardła i tam następuje drganie. Deformacja w 

każdym wieku jest wadą wymowy.  

 

Normy rozwojowe 

Głoska R uznawana jest za najtrudniejszą fizjologicznie do wymówienia głoskę i pojawia się w 

rozwoju mowy najpóźniej – ma prawo pojawić się w mowie do 6 roku życia, jeśli wcześniej 

jest zamieniana np. na głoskę L. Jednak jeśli nawet u młodszego dziecka głoska jest 

deformowana, należy skonsultować się z logopedą, ponieważ może to być sygnał do 

niepokoju. 

 

Przyczyny nieprawidłowej realizacji głoski R 

▪ obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego, w tym szczególnie języka, 

▪ skrócone wędzidełko podjęzykowe,  

▪ nieprawidłowe napięcie mięśniowe w obrębie jamy ustnej, 

▪ nieprawidłowe wzorce wymowy. 

 



Przykładowe ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny i przygotowujące do 

prawidłowej wymowy głoski R*: 

▪ lekkie nagryzanie brzegów języka zębami, 

▪ wysuwanie szerokiego języka z ust, 

▪ kląskanie, 

▪ odklejanie językiem chrupek kukurydzianych lub opłatka z podniebienia, 

▪ naśladowanie ssania cukierka, 

▪ mlaskanie całą powierzchnią języka przy opuszczonej żuchwie,  

▪ przytrzymywanie paska papieru wargami, a następnie zdmuchiwanie go z ust, 

▪ szybkie wypowiadanie głoski L, 

▪ śpiewanie różnych melodii na sylaby: LA, LO, LU, LE, LY, 

▪ naśladowanie różnych odgłosów: plum plum, gul gul, kle kle, klap klap, 

▪ coraz szybsze wypowiadanie zbitki sylabowej LA LO LU LE LY. 

 

Powyższe przykłady to jedne z wielu propozycji ćwiczeń, które odpowiednio przygotują 

narządy aparatu mowy do właściwej artykulacji. Warto podkreślić, że nie należy na własną 

rękę wywoływać głoski R, ponieważ zamiast polepszyć sytuację, możemy ją pogorszyć. W razie 

wątpliwości należy udać się do logopedy, który oceni wymowę naszą lub naszego dziecka, 

przeprowadzi dokładny wywiad i dobierze odpowiednie metody i ćwiczenia, które pomogą 

zniwelować wadę wymowy. 

 
*Podano za: Iwona Michalak-Widera, Miłe uszom dźwięki. Usprawnienie narządów mowy i ćwiczenia prawidłowego wymawiania głosek, 

Katowice 2007. 
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