Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Puheterapia

KOTIOHJEITA ÄÄNTEIDEN HARJOITTELEMISEKSI
Noin viisivuotias lapsi on yleensä omaksunut äidinkielensä äänteistön, mutta noin yhdellä
kolmasosalla lapsista on vielä jonkin verran hiomista ääntämisen tarkkuudessa.
Kotiohjeiden tarkoituksena on luoda pohjaa vaikeiden äänteiden oppimiselle. Harjoittelu
rakentuu jo osatuille taidoille ja etenee portaittain helpommasta vaikeampaan.
Äänteiden harjoittelu toteutetaan pieninä puheleikkihetkinä, 5-10 minuuttia kerrallaan 3-5
kertaa viikossa. On parempi pitää lyhyitä tuokioita usein kuin pitkiätuokiota harvoin.
Muulloin puhevirheestä ei huomautella eikä korjailla lapsen puhetta, ennen kuin on aivan
varmaa, että lapsi osaa lausua äänteen oikeinkin. ”Ärrän kierrän ympäri orren” ja vastaavat
lorut sopivat siihen vaiheeseen kun lapsi osaa äänteen jo oikein. Jos äänneharjoittelussa
edetään liian nopeasti, saattaa lapsi alkaa tuottaa äännettä väärästä paikasta. Väärin
tuotetusta äänteestä poisoppiminen vie aikaa, joten kannattaa edetä rauhassa.
Puheleikkituokioissa olisi hyvä käyttää lapsen motivoimiseksi mielikuvia, leikkejä ja pelejä.
Kiittäminen ja huumori tuottavat paremman tuloksen kuin moite. Aikuisen kiinnostus ja
positiivinen asenne lisää lapsen motivaatiota.
Mikäli tuntee epävarmuutta siitä, sujuuko harjoittelu oikein,
puheterapeuttiin puhelinajalla: maanantaisin ja torstaisin klo 11–12.

Puheterapeuttien yhteystiedot:
www.fshky.fi/puheterapia
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Miten oikea R syntyy?

ONPA KIVAA!

R ääntyy yläetuhampaiden takana samassa paikassa kuin Dja N-äänteet. Kielenkärki lyö leveänä ja vähän kuppimaisena
hammasvalliin. Ulosvirtaava ilma saa kielenkärjen tärisemään. R-äännettä
tuotettaessa hampaat ovat hieman raollaan. R-äänteen tuottamiseen
tarvitaan tarkat, nopeat ja notkeat kielenliikkeet, minkä vuoksi kielen ja
suun motoriikan harjoitukset ovat tärkeitä.

Miten R:n opettelu etenee?
❖ Opitaan kuulemaan missä sanoissa on R
❖ Harjoitellaan suun ja kielen lihasten hallintaa eli suujumppaa
❖ Etsitään kielen oikea paikka D-äänteen avulla
❖ Houkutellaan täryä erilaisin harjoituksin

Mikä motivoi harjoitteluun?
❖ Pidä harjoittelutuokiot lyhyinä ja mukavina, älä hermostu
❖ Palkitseminen: kehuminen, halaus tai tarra joka harjoittelusta tai 5
harjoittelukerran jälkeen joku muu palkinto, esim. uimareissu
❖ Pelaa, leiki, piilota, heitä palloa: ota lempilelu mukaan ja yhdistä
harjoittelu johonkin lapselle mieleiseen peliin tai leikkiin

MINÄ OSAAN!

R:n erottelu sanoissa
Kuunnelkaa onko sanassa R? Aikuinen sanoo sanan ja lapsi kertoo
kuuluuko sanassa R.

❖ Vinkki: voitte etsiä R sanoja mistä tahansa värityskuvista,
jolloin lapsi saa värittää ensin ne kuvat missä kuuluu R
❖ Vinkki: jos kotoa löytyy kuva-alias tai muistipelikortteja,
joista osassa on R ja osassa ei, voi niitä käyttää
kuunteluharjoitukseen. Lapsi voi lajitella kortit eri kasoihin
sen mukaan, kuuluulo niissä R vai ei

Kielen motoriikan harjoittelu
Seuraavassa osiossa harjoitellaan niin sanottua kielijumppaa. Kielijumpan
tarkoituksena on saada selville, onko kielen ja leuan liikuttaminen
eriytynyttä. Jotta R-äänteen voi oppia, lapsen on tärkeää pystyä
liikuttamaan kieltä niin, että leuka pysyy paikallaan ja leukaa niin, että
kieli pysyy paikallaan. Mikäli leuan ja kielen liikkeet eivät ole eriytyneet,
voi R:n oppia väärin: täry onnistuu, mutta se tuotetaan väärästä paikasta
tai sen siirtyminen puheeseen ja sanoihin ei onnistu, koska esimerkiksi
leuka on jännittynyt. Pyri tekemään liikkeitä lapsen kanssa päivittäin.
Tarkista peilin avulla, että lapsi tekee liikkeet oikein.

Kielijumppaa
Sammakon kieli

Kielenkärki nostetaan ylähuulen päälle
nenää kohti. Leuka on alhaalla ja suu jää
hieman auki.

Kuppi

Kielen reunoja nostetaan ylös siten, että
muodostuu kuppi. Kupin voi tehdä joko
suun sisällä tai suun ulkopuolella.

AIKA HAUSKAA!

Maalaus

Lärpättely

Kielenkärki maalaa suulakea edestakaisin.
Sen jälkeen kielenkärki maalaa poskien
sisäpinnat ja suun pohjan. Leuka pysyy
paikallaan.

Kieli liikkuu kuppimaisessa asennossa
nopeasti edestakaisin ylähuulta vasten,
niin että ääni on mukana. Ylähuuli
jännittyy hiukan ja leuka pysyy paikallaan.
Lärpättelyn voi tehdä myös hammasvallia
vasten yläetuhampaiden takana.

Kielijumppaa
Juuttunut kieli
Kieli ”liimataan” suun kattoon
yläetuhampaiden taakse. Leuka
liikkuu ylös alas, mutta kieli pysyy
kiinni hammasvallissa.

Hissi
Kielenkärki liikkuu ylös alas
yläetuhampaiden takaa
alaetuhampaiden taakse. Suu on
auki ja leuka pysyy paikallaan.

D-harjoituksia

DAN-DAN PANDAN

D-äänteen avulla harjoitellaan löytämään R:n oikea
ääntymispaikka hammasvallilla. On tärkeää, että kielenkärki
nousee yläetuhampaiden taakse ja D ääntyy napakasti. Kieli ei koske
hampaisiin, toisin kuin T-äänteessä, vaan hampaiden ja kielen väliin jää
pieni väli. Aluksi D:tä harjoitellaan tavujen avulla, esim. DE-DE-DE, DENDEN-DEN, DN-DN-DN, PEDE-PEDE-PEDE. Sano tavut aluksi hitaasti ja
selvästi. Taitojen kasvaessa rytmiä voi nopeuttaa. Kieli liikkuu ylös alas Dharjoituksissa, mutta leuka pysyy vakaana.

Muurahaisten kilpajuoksu:
DA DA DA DA DA
DE DE DE DE DE
DU DU DU DU DU
DÄ DÄ DÄ DÄ DÄ
Pallot pomppivat:
DAN DAN DAN
DEN DEN DEN
DON DON DON
Käynnistetään autoa:
DEN DEN DNNN (kieli jää ylös, paino lopussa)
DE DNN DE DNN DE DNN
DN DN DN DN DN

DON DON
DON

Pandan D–peli

DIN DIN
DIN

DN DN DN

DEN DEN
DEN

PADA
PADA
PADA

PEDE PEDE
PEDE

LÄHTÖ
PANDA NÄYTTÄÄ
SINULLE
OIKOREITIN,
PÄÄSET 2
ASKELTA
ETEENPÄIN
APDAA
APDAA

DEP DEP
DEP DEP
DIP DIP
DIP DIP

DN DN DN

PDAM
PDAM

PDUM
PDUM

OPDOO
OPDOO

PANDA TARVITSEE
APUASI, ODOTA 1
HEITTOVUORO

IPDII IPDII
IPDII

DN DN DN
YPDYY
YPDYY

TODON
TODON

ÄPDÄÄ
ÄPDÄÄ

TUDUN
TUDUN

VOITTO!
TADAM
TADAM

TIDIM
TIDIM

PODO
PODO
PODO

DIISI ON HEDKKUA

D-kieli R-sanoilla
Kun napakka D-äänne alkaa sujua, voidaan harjoitella D-kieltä, jossa Räänne korvataan D:llä. D-kieli on motorisesti helpointa sanan tai tavun alussa
(DEPPU, DUMPU, KODU, HADAVA), mutta R:n löytämiseksi on tehokkainta
käyttää sanoja, joissa R on konsonanttiyhtymässä (KADKKI, KODPPU, KADTTA).
D-kieli peli:
Valitkaa helpompi tai vaikeampi peli. Ottakaa kullekin pelaajalle 6 pelimerkkiä.
Heittäkää noppaa vuorotellen ja kokeilkaa kuka ehtii ensin saamaan kaikki
numerot. Toistakaa heitetyn numeron ruudussa oleva sana 3 kertaa.
1. DUOKA

2. DAHA

3. KOIDA

6. KITADA

Helpompi
5. ODAVA

1. KUDKKU

4. PUUDO

2. PUDKKA

6. KIDPPU

3. PADKKI

Vaikeampi
5. HADPPU

4. KODPPI

JÄNNIÄ ÄÄNIÄ!

R-täryn etsiminen
Kielen kärki voi lähteä tärähtelemään jo D-harjoitusten avulla. Mikäli näin
ei käy, voidaan täryä lähteä etsimään siten, että nostetaan kieli leveänä ja
kuppimaisena ylähampaiden taakse ja suristellaan tärytöntä R:ää. Tärytön
R ei muistuta S- tai Z-äännettä, vaan nimensä mukaan R:ää, joka ei tärise.
Pidä huoli, että hampaat eivät mene yhteen. Tarkoitus on, että vain kieli
nousee, leuka pysyy paikallaan.
Kielen kärjen täryä voi saada lisää lärpättelemällä tai täryttelemällä kielen
kärjen alta esim. sormella. Jos täryn etsiminen tuntuu vaikealta, voit
odottaa käyntiä puheterapeutin luona. Opittua täryä harjoitellaan ensin
erillisenä, mahdollisimman rentona ja pitkänä tärynä ennen kuin sitä
kokeillaan sanoissa.

Lentokone kaartelee:
AA-RR-AA
OO-RR-OO
EE-RR-EE
II-RR-II

Hypi trampoliinilla:
TRAM TRAM TRAM
TROM TROM TROM
PRAM PRAM PRAM
PROM PROM PROM

Autorata:
Kulje rataa sormella tai pikku autolla ja sano samalla
D’N D’N D’N D’N TAI DRN DRN DRN DRN

R:n käyttäminen puheessa
Usein opittu R-äänne ei siirry puheeseen ilman harjoittelua. Yleensä R on
alkuun helpoin tuottaa sanan alussa (RAHA, RUOKA, REPPU, RAPU, RIITA) tai
sanan lopussa (TYTÄR, SISAR, KYYNÄR, MANNER, KUNINGATAR). Sen jälkeen
voi siirtyä harjoittelemaan R:ää sanan keskellä (KOIRA, PUURO, MURO, KAURA,
MAKKARA, KITARA, HAIKARA). Näiden onnistuessa voi siirtyä muihin R sanoihin
sekä lauseisiin (HERRA, HYRRÄ, KARHU, MARJA, KARKKI, PARAS PYÖRÄ, ROOPE
RUOKKII RAPUJA).
R-sanoja löytyy esimerkiksi kuvakirjoista ja peleistä (kuva-Alias,
muistipelit, noppapelit jne.). Harjoittelua voi helposti ujuttaa
perheen yhteisiin luku- tai pelihetkiin esim. sanomalla R-sanoja
aina nopanheiton yhteydessä tai etsimällä R sanoja kirjan kuvista.

R:n vakiinnuttamista puheeseen voi harjoitella seuraavin vaihein:
1. Lapsi toistaa aikuisen perässä tai nimeää kuvista helppoja R-sanoja,
mieluiten muutaman kerran päivässä. Yksittäisten R-sanojen
onnistuessa voi kokeilla R-lauseita.
2. Sovitaan, että lapsi käyttää päivän aikana R:ää jossain tietyssä
sovitussa sanassa. Muuten puhetta ei korjailla, paitsi sovitun sanan
osalta.
3. Kun R onnistuu harjoituksissa jo kaikissa sanoissa, voi lapsen kanssa
sopia tietyn hetken päivässä (noin 10 minuuttia), jolloin hänen tulee
käyttää R:ää puheessa (esim. saunassa, syödessä, autossa, pelatessa).
Sovitun R-hetken voi myös ajastaa munakellolla tai kännykällä.
Sovitun ajan sisällä vanhempi saa muistuttaa R:stä, mutta muina
aikoina lapsen puheeseen ei puututa.

HARJOITUS TEKEE MESTARIN!
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