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R-ÄÄNTEEN 
HARJOITTELU- 
OHJEET
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R-ÄÄNTEEN ARTIKULAATIOPAIKKA:
R ääntyy samassa paikassa kuin d-äänne, yläetuhampaiden takana. Kielen kärki on 
leveänä, mutta ohuena ja kuppimaisena ylähammasvallilla, ja ulosvirtaava hengi-
tysilma panee kielen kärjen tärisemään. R:ää äännettäessä hampaat ovat hieman 
raollaan. 

Harjoittelu:
R:ää opeteltaessa
• harjoitellaan r:n kuuntelemista
• notkistetaan kieltä kielivoimistelulla
• houkutellaan täryä d-harjoituksilla ja pikku-

r:llä

Kielijumppa on tarpeen, sillä kielen nopea 
ja tarkka lihasliikkeiden hallinta edistää r:n 
oppimista. R:n opettelussa apuäänteenä 
on d. Kieli löytää r:n ääntymäpaikan d:n 
avulla, koska d ääntyy samalla paikalla kuin 
r. D-harjoituksilla pyritään lisäämään kielen 
liikkeiden nopeutta ja tarkkuutta. Kieli oppii 
r:n täryyn tarvittavan nopean ja hyppivän 
liikkeen. 

Yleistä harjoittelusta:
• kannattaa harjoitella pieniä hetkiä tiiviisti, 

mieluiten päivittäin
• peilin avulla voi seurata, että harjoitukset 

tehdään oikein
• harjoittelun tulisi olla mukavaa ja 

leikinomaista – väsynyttä ja halutonta lasta 
on turha pakottaa

• harjoittelua voi toteuttaa muuallakin kuin 
pöydän ääressä, esim. automatkoilla, 
ruokapöydässä ( d-kieli) jne.
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1. R-EROTTELU
Lapsen kanssa harjoitellaan r:n kuuntelemista, jotta hän oppisi tiedostamaan 
opeteltavan äänteen.

Väritä kaikki ne lokerot, joiden kuvien nimessä kuulet R:n tärinän.
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2. SUUALUEEN MOTORISET  
HARJOITUKSET/SUUJUMPPA
Pyri toistamaan liikkeitä päivittäin useita kertoja peräkkäin. Kasvata määrää 10 
kertaan. Tarkista peilin avulla, että teet liikkeet oikein.

SAMMAKON KIELI

Kielen kärki nostetaan ylähuulen päälle nenää 
kohti. Leuka on alhaalla, suu jää hieman auki.

RULLA

Kielen kärki taivutetaan leveänä ylös 
ylähampaiden taakse. Annetaan rullan 
purkautua suusta ulos niin, että kielen kärki on 
rentona. Ääni voi olla mukana.
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HEILURI

VILKUTUS

Kieltä liikutetaan suupielestä toiseen, liike on vaakatasossa, kieli ei kosketa alahuulta 
eikä ylähuulta. Aluksi liikkeen voi tehdä hitaasti ja vähitellen nopeuttaa sitä. Leuka pysyy 
paikallaan.

Kielen kärki liikkuu leveänä edestakaisin ylös - alas ylähampaiden takaa alahampaiden 
taakse. Suu on hieman auki, leuka pysyy paikallaan. Ääni voi olla mukana.
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HISSI

Kieli ”liimataan” suun kattoon yläetuhampaiden taakse, alaleuka on ”hissi”, joka liikkuu 
edestakaisin ylös-alas. Kieli pysyy paikallaan.

MAALAUS

Kielen kärki maalaa suulakea edestakaisin. Sen 
jälkeen kielen kärki maalaa poskien sisäpinnat 
ja suun pohjan. Leuka pysyy paikallaan.

KELLO 

Kielen kärki kiertää huulten ympäri molempiin 
suuntiin. Suu on hieman auki.
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KUPPIKOURU

Kielen laidat nousevat symmetrisesti ylös, kieli 
työntyy ulos suusta.

Kielen reunoja nostetaan ylös siten, että 
muodostuu kuppi.

LÄRPÄTTELY

Kieli liikkuu kuppimaisessa asennossa nopeasti 
edestakaisin ylähuulta vasten. Ylähuuli jännittyy 
hiukan, leuka pysyy paikallaan. Ääni mukaan. 
Lärpättelyn voi tehdä myös hammasvallia vasten 
yläetuhampaiden takana.
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3. D-HARJOITUKSET
D-harjoituksissa toistetaan erilaisia d-tavuja ja tavuyhdistelmiä, esim. de-de-de-de, 
den-den-den-den, dn-dn-dn-dn, pede-pede-pede-pede. Aluksi harjoitukset on hyvä 
tehdä huolellisesti ja hitaasti. Taitojen kasvaessa rytmiä voi nopeuttaa.

Lapsen kanssa voi puhua d-kieltä, jossa 
sanoissa olevat r:t korvataan d:llä, esim. 
reppu - deppu, kurkku - kudkku. Kun lapsi 
käyttää r:n paikalla sanoissa d:tä, kieli oppii 
r:ssä tarvittavan oikean liikemallin. Usein lapsi 
tarvitsee aikuisen antaman mallin sanojen 
muuttamiseksi d-kielelle.

D-harjoituksissa on tärkeä tarkistaa, että 
lapsi istuu selkä suorassa hyvässä asennossa, 
jolloin kielen liikkeiden eriyttäminen on 
helpompaa. Harjoitella voi myös selinmakuulla.  
Peilistä voidaan katsoa, että kieli on oikealla 
paikalla hammasvallilla, eikä leuka lähde 
mukaan kielen liikkeisiin. Leuan liikkumista voi 
ehkäistä laittamalla sormenpään hampaiden 
väliin (siten, ettei sormi estä kielen vapaata 
liikettä). D äännetään harjoituksissa riittävän 
napakasti. 
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D-poika etsii ullakolta tavaroita.
Kengät kopisevat rappusissa. D-poika kiipeää rappuset hitaasti ylös (dee-dee-dee, dii-dii-dii jne. vokaalia 
vaihtaen), sanoo löytämänsä tavaran nimen d-kielellä (esim. daketti)  ja juoksee rappuset nopeasti alas (de-de-
de-de, di-di-di-di jne.).

D-poika soittaa rumpuja.

DAN-DAN-DAN-DAN-DAN 
DEN-DEN-DEN-DEN-DEN  
DIN-DIN-DIN-DIN-DIN 
DON-DON-DON-DON-DON 
DUN-DUN-DUN -DUN-DUN 
DÄN-DÄN-DÄN-DÄN-DÄN

PADAM-PADAM-PADAM-PADAM 
PEDEM-PEDEM-PEDEM-PEDEM  
PIDIM-PIDIM-PIDIM-PIDIM 
PODOM-PODOM-PODOM-PODOM 
PUDUM-PUDUM-PUDUM-PUDUM 
PÄDÄM-PÄDÄM-PÄDÄM-PÄDÄM

PDAM-PDAM-PDAM 
PDEM-PDEM-PDEM 
PDIM-PDIM-PDIM 
PDOM-PDOM-PDOM 
PDUM-PDUM-PDUM 
PDÄM-PDÄM-PDÄM
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Kim-leikki
Tässä tarvitaan hyvää muistia. Yksi pelaajista peittää 
jonkun kuvista (toisilla silmät kiinni). Toiset yrittävät 
muistaa piilotetun kuvan. Nimetään kuva d-kielellä: 
kada-kada-kadkki.

kada-kada-kadkki podo-podo-podkkana kudu-kudu-kudkku

ada-ada-adkku podo-podo-podtti kada-kada-kadtta

kodo-kodo-kodtti pidi-pidi-pidtti
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4. PIKKU-R
Pikku-r tarkoittaa tärytöntä r:ää, jossa 
kieli on kuppimaisessa asennossa, kielen 
kärki koskettaa ylähammasvallia, ja 
ilmavirta suuntautuu kielen kärjen kautta 
ulos. Kielen kärjen ei tarvitse vielä täristä. 
Alaleuka on rentona, ja ylä- ja alaham-
paiden väliin jää rako. Tarvittaessa ham-
paiden väliin voi laitaa oman sormen tai 
esim. paksun pillin. Kun pikku-r onnistuu 
irrallisena, sen tuottamista harjoitellaan 
tavuissa ja sanoissa.
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Lähdetäänpä huristelemaan sorarallia! 

Tarvitset nopan ja pelinappulat. Liiku nopan silmäluvun mukaan peliruutuja eteenpäin. 
• aina kun pääset ruutuun, jossa on kiviä, sinun täytyy kaasutella napakasti päästäksesi kivien yli: 

DN-DN-DN-Drn. Kaasuttele niin monta kertaa kuin ruudussa on kiviä.
• jos joudut ruutuun, jossa rengas puhkeaa, odota yksi heittovuoro.
• bensaruudussa saat lisää polttoainetta, ja matkasi jatkuu vikkelästi. Pääset kaksi ruutua eteenpäin.
• mittariruudussa ajoit ylinopeutta, palaa kaksi ruutua taaksepäin. 
• alamäkiruudussa saat lisää vauhtia ja ylimääräisen heittovuoron.
• Pam! -ruudussa pakoputki hajoaa, ja joudut korjaamolle yhden heittovuoron ajaksi.



15





17

5. TÄRYN ETSIMINEN
Täryä voidaan houkutella esiin d:n avulla pompottelemalla kielen kärkeä, esim. den-
den-den..., dnn-dnn-dnn... Täry voi löytyä myös yhdistämällä pikku-r d:hen,  drn-drn-
drn tai lisäämällä voimaa pelkkään pikku-r:ään, rrrrrRRRRR. Täryä voidaan etsiä myös 
selinmakuulla, hyppiessä, marssiessa, palloa pompoteltaessa, portaita kiivettäessä...

Kuunnellaanpa, löytyisikö täry, kun D hyppii narua.

DADDN, DADDN, DADDN
DEDDN, DEDDN, DEDDN
DIDDN, DIDDN, DIDDN

DODDN, DODDN, DODDN
DUDDN, DUDDN, DUDDN
DÄDDN, DÄDDN, DÄDDN
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6. TÄRYN YHDISTÄMINEN ÄÄNTEISIIN JA 
SANOIHIN
Kun lapsi on oppinut muodostamaan oikean täryn, harjoitellaan sen yhdistämistä mui-
hin äänteisiin, esim. raa, aar, praa, pree, arraa. Tässä vaiheessa lapsi käyttää usein 
vielä d:tä apuäänteenä, esim. draa. Sanatasolla r on usein helpoin tuottaa sanan 
alkuun (ruusu, reppu) ja kaksoiskonsonantissa (hurraa). Myös jotkut konsonant-
tiyhtymät helpottavat r:n ääntämistä (treeni, sitruuna, prinsessa, tupru).

D-poika on löytänyt R:n. Nyt R etsii ystäviä aakkostalosta. 
Liimataanpa äänteet yhteen RRRAAA, RRREEE, RRRUUU, 
RRRIII, RRRÄÄÄ ja toisinpäin AAARRR, EEERRR, UUURRR, 
IIIRRR, ÄÄÄRRR.

R-sanoja voit harjoitella tämän vihkosen 
lopussa olevilla kuvilla esimerkiksi muistipelinä:
Leikkaa kuvat irti. Käännä kuvat kuvapuoli 
alaspäin, sekoita ja järjestä ne riveihin. Kukin 
pelaaja kääntää vuorollaan kaksi kuvaa 
näkyviin. Pelaaja sanoo kuvien nimet uudella 
r:llä. Mikäli kuvat ovat samanlaiset, hän saa 
parin itselleen ja saa vielä uuden vuoron. 
Mikäli kuvat ovat erilaiset, vuoro siirtyy 
seuraavalle pelaajalle.
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7. ÄRRÄN VAKIINNUTTAMINEN PUHEESEEN
Kun lapsi on oppinut r:n yksittäisissä sanoissa, häntä voi rohkaista käyttämään 
uutta r:ää tietyissä tilanteissa kotona, esimerkiksi ruokapöydässä (saisinko kurkkua), 
läheisten nimissä ja lyhyissä r-loruissa (Ärrän kierrän orren ympäri...). R:n muistamista 
voidaan tukea myös muilla sovituilla keinoilla, esimerkiksi kiinnittämällä r:n kuvia 
sopiviin paikkoihin kotona.

Kadhusta karhu ja koidasta koira
paremmin ei enää ärrä voi soida.
Rallia ajettiin, narua hypittiin,
rappuja kiivettiin ja rumpuja soitettiin.

Kavedista kaveri ja detkestä retki
harjoiteltiin aika moni hetki.
Kielellä lärpätettiin, peilistä katsottiin,
selällään maattiin ja sitten suristiin.

Puudosta puuro ja dusinasta rusina,
opittu on asioita ainakin tusina.
Ihme ja kumma kun kielessä pärrää,
kovasti se surisee ja sanoo ärrää.
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marakatti marakatti

kirahvikirahvi

norsu

norsu

orava orava

rapu rapu

seepra

seepra
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karhu

karhu

raketti

raketti

sirkus sirkus

sitruunasitruuna

viinirypäle viinirypäle

makkaramakkara
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hirviö hirviö

kitarakitara

rusetti

rusetti

ranskalaiset ranskalaiset

sateenvarjosateenvarjo

tiikeri

tiikeri








