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Miten R-äänne syntyy?
R-äänne syntyy siten, että kielenkärki nostetaan leveänä hammasvallille yläetuhampaiden taakse.
Keskeltä tuleva ilmavirta saa kielenkärjen tärisemään. R-äänteessä ylä- ja alahampaiden on hyvä olla
vähän erillään, eikä tiukasti yhteen puristettuna. R ääntyy samassa paikassa kuin D, minkä vuoksi Däännettä käytetään apuna R:n ääntymäpaikan löytämisessä. D-harjoitusten avulla pyritään saamaan
aikaiseksi tarkkoja ja notkeita kielenkärjen liikkeitä.

Miten R-äännettä harjoitellaan?
1.
2.
3.
4.
5.

kuunnellaan milloin sanassa kuuluu R
harjoitellaan suujumpan avulla suun, kielen ja leuan liikkeiden hallintaa
harjoitellaan kielenkärjen oikeaa paikkaa ja liikkeitä D-apuäänteen avulla
etsitään R-äänteen täryä
harjoitellaan R-äänteen käyttämistä sanoissa, lauseissa ja lopulta puheessa

Vinkkejä kotiharjoitteluun








harjoitelkaa useita kertoja viikossa n. 5-10 minuuttia kerrallaan. Harjoittelusta on hyötyä
vain jos se on säännöllistä ja toistoja tulee paljon. (Vinkki! Harjoitteluhetken voi liittää vaikka
tietyn päivärutiinin yhteyteen, jolloin harjoittelusta tulee säännöllistä)
suosi lapselle mieluisia tapoja harjoitella, esim. mukavan pelin yhteydessä, autoleikissä,
automatkoilla. Keksikää itse lisää!
ottakaa tarvittaessa peili avuksi harjoitteluun
harjoitelkaa silloin, kun lapsi on virkeä
muista kannustaa lasta ja antaa positiivista palautetta pienistäkin onnistumisista ja
yrittämisestä, epäonnistumiseen ei kannata kiinnittää huomiota
lapsen motivoimisessa voidaan käyttää apuna esim. taulukkoa, johon merkitään vaikka
piirtämällä tai tarralla kaikki harjoittelukerrat. Kun taulukko on täynnä, voidaan sopia
yhdessä lapsen kanssa mieleinen ”palkinto” harjoittelusta (esim. leikki/peli/retki jne.).
Harjoittelussa voi hyödyntää myös munakelloa, johon harjoitteluaika laitetaan.
Mukavia harjoitteluhetkiä!

Osaan R:n ja
käytän sitä
puheessani!

Osaan R:n muistuttaessa.

Osaan liittää R:n täryä vokaaliin ->
sanan alkuun -> sanan keskelle
harjoitussanoissa.
Osaan muodostaa kielen kärkeen
täryä

Osaan muodostaa pikku R:n ja
käyttää sitä tavuissa ja sanoissa.

Osaan puhua ”D-kieltä” eli muuttaa
sanoissa ja lauseissa R:n Däänteeksi.

Osaan muodostaa napakan D:n
tavuissa

Erotan R-äänteen kuulemistani sanoista ja
tiedän, missä R ääntyy

Portaissa näet, miten R-harjoittelu etenee. Joskus yhdellä portaalla harjoitellaan
pidempään kuin toisella.

R-äänteen kuunteleminen
Kuuntele tarkasti kuuluko sanoissa R ja väritä kaikki R-sanat. Mieti myös missä kohti
sanaa R kuuluu: alussa, lopussa vai keskellä. Voitte myös keksiä R-sanoja itse lisää ja
miettiä esimerkiksi, onko kavereiden nimissä R-kirjainta.

Suujumppa
Harjoitusten tarkoituksena on lisätä tietoisuutta suun ja kielen liikkeistä varsinaista
äänneharjoittelua varten. Tehkää harjoitukset yhdessä ja näytä lapselle mallia. Alussa peili
voi olla hyvä apuväline. Harjoitellessa tulisi pyrkiä leuan ja kielen eriytyneisiin liikkeisiin, eli
kieli pysyy paikallaan, kun leuka liikkuu, ja leuka pysyy paikallaan, kun kieli liikkuu. Aluksi
leukaa voi pitää paikoillaan vaikka omalla kädellä.

Sammakko

Nosta kieli ylähuulen päälle ja
nenää kohti, kuin olisit
sammakko joka nappaa
kärpäsen pitkällä kielellään.

Pelle
Nosta kieli leveänä
ylähuulen päälle.

Kello

Liikuta kieltä suupielestä toiseen.

Hissi

Nosta kielen kärki
ylähampaiden taakse ja
sitten alahampaiden
taakse. Suu pysyy koko
ajan auki!

Kuppi

Kuppi

Nosta kielen reunat ylös.

Suutalon maalaus
Maalaa ”suutaloa”
ja liikuttele kieltä
suulaessa,
poskien sisällä,
suun pohjassa ja
hampaissa.

Rulla

Tee kielestä ”mattorulla” ja rullaa
se hampaiden väliin.

D-harjoituksia
D-äänteen avulla etsitään R:n oikeaa ääntymäpaikkaa sekä harjoitellaan nopeita ja
tarkkoja kielenkärjen liikkeitä. D:n tulisi ääntyä napakasti ja tarkasti hammasvallia vasten –
ei siis hampaita vasten, kun T-äänteessä. Huolehdi myös, että leuka pysyy paikallaan ja
vain kieli liikkuu. Aluksi harjoitellaan erilaisia D-pompotteluja, jotka tehdään ensin hitaasti
ja myöhemmin liikettä voi pyrkiä nopeuttamaan. Kun D tulee tarkasti pompotteluissa,
aletaan harjoitella R:n korvaamista sanoissa D:llä eli puhutaan ”D-kieltä”. Näin haetaan
kielen kärjelle oikeaa ääntymäpaikkaa R:ää varten.

DEN-DEN-DEN

DI-DI-DI

TEDE-TEDE-TEDE
Muita drillejä:
DA-DA-DA
DE-DE-DE
DÄ-DÄ-DÄ
DO-DO-DO

PADA-PADA-PAD
TEDEM-TEDEM-TEDEM
PDA-PDA-PDAA
PUDUM-PUDUM-PUDUM

DÄN-DÄN-DÄN
DON-DON-DON
jne.
D-sanoja:
DAPU, DAHA, DEPPU, TIKKADI, KAIVUDI, PEDHONEN, KADKKI, PUDKKI jne…

DN DN-POMPOTTELU

R-äänteen täry löytyy usein DN-pompottelun avulla. On tärkeää, että d ääntyy napakasti
(se ei ole t). Harjoittele ensiksi sanomaan d hitaasti ja selvästi tavuissa. Kun d onnistuu
hyvin, nopeutta voi lisätä. Muista pitää leuka paikallaan, kieli liikkuu ylös ja alas. Pidä suu
riittävän avoinna, että kieli mahtuu pomppimaan kunnolla. Pidä pompottelut kevyinä ja
rentoina! Toista tavusarjoja monta kertaa. Harjoitukset voi tehdä myös selinmakuulla.

DEN DEN DEN
DEN DEN DNNN (kieli on ylhäällä, viimeinen tavu sanotaan voimakkaammin ->)
DE DNN DE DNN DE DNN
DN DN DN DN DNN

Kun edellä mainittu harjoitus sujuu hyvin, voidaan siirtyä auton käynnistys -harjoitteluun.
Siinä DN-pompottelu koetetaan muuttaa ärrän täryksi. Kielen tulee pomppia ylähampaiden
takana rennosti mutta napakasti. Liiallinen yrittäminen ei kannata, sillä silloin r karkaa
herkästi kurkkuun.

DN DN DN DN DRN
DN DN DN DN DRN
DN DN DN DN DRN
DN DN DN DN DRN
DN DN DRN
DN DN DRN
DRN DRN DRN

Kun ärrän täry löytyy, aletaan harjoitella täryä tavuissa ja sanoissa. Kun ärrä alkaa
onnistua ilman d:tä, jätetään d pois.

DRAA-DRAA-DRAHA RAA-RAA-RAHA
DREE-DREE-DREPPU REE-REE-REPPU
DRII-DRII-DRIISI
RII-RII-RIISI

Pikku R:n harjoitteluohje
Pikkuärrää, eli toiselta nimeltään ”ampiais-R”, käytetään usein välivaiheena Rharjoittelussa. Pikkuärrää muodostaessa kieli nousee kuppimaisena ylähammasvallia
vasten ja samalla muodostetaan ”ampiaisen surinalta” kuulostavaa ääntä ilmavirran tuella.
Samalla on tärkeää huomioida, että ylä- ja alaetuhampaiden väliin jää riittävästi rakoa, jotta
ilmavirta pääsee värisyttämään kielen kärkeä. Kulmahampaiden välissä voi käyttää apuna
pikkurilliä tai pientä jäätelötikkua, mikäli rakoa on vaikea ylläpitää. Jos D-äänne on jo helppo
muodostaa, voi sitä käyttää apuna pikkuärrän paikan löytämisessä (drr). Kun pikkuärrän
muodostaminen onnistuu, aloitetaan sen liittäminen vokaaliin (esim. rrr-aaa, rrr-eee).
Pikkuhiljaa voidaan edetä harjoittelussa R:llä alkaviin sanoihin ja myöhemmin pikkuärrän voi
yrittää muodostaa sanan keskelle (esim. hii-ri, pur-kki).
Huom! Osa lapsista oppii R:n D:n avulla, osa lapsista pikkuärrän kautta. Molempia keinoja
hyödyntäen, voidaan harjoitella R:ää.
Harjoitellaan pikku R:n muodostamista:
Seuraa sormella katkoviivaa ja vie ampiaiset kotiinsa. Yritä muodostaa samalla ampiaisen
surinalta kuulostavaa ääntä.

(D)rrr

(D)rrr

(
(D)rrr

Kun pikkuärrä onnistuu, kokeile saatko liitettyä pikkuärrän tavuun (esim. rrr….eee,
rrr…aaa). Sen jälkeen voit kokeilla onnistuisiko pikkuärrä sanan alkuun:

(D)reppu

(D)rapu

(D)riisi

(D)ruuvi

Kun R on opittu
R-äänne vakiintuu puheeseen vähitellen, ja voi kestää pitkäänkin ennen kuin lapsi muistaa
käyttää äännettä jatkuvasti. Lapsi on usein tottunut vanhaan puhetapaansa ja uusi äänne
voi tuntua aluksi vieraalta. Tässä muutamia vinkkejä R-äänteen vakiinnuttamiseen:
-

-

Harjoitelkaa esimerkiksi lauseita tai loruja, joissa on R-äänne monessa
sanassa
Sopikaa arjessa tuokioita, joiden aikana jutellessa lapsi keskittyy käyttämään
R-äännettä ja aikuinen voi muistuttaa asiasta tarvittaessa. Voitte harjoitella
esimerkiksi pelatessa, ruokapöydässä tai automatkalla jutellessa
Jos lapsi osaa jo lukea, käytetään R:ää ääneen lukiessa
Viikon R- sana: sovitaan tietty sana, jossa muistetaan aina käyttää R:ää

Lisää R-harjoitusmateriaalia löytyy Siilinjärven kunnan nettisivuilta
puheterapia-osiosta!

Kuvat: www.papunet.net

