
Ćwiczenie .1 

  

dra dro dre dru dry 

adra odro edre udru  ydry 

  

drab, drabina, drapie, dratwa, drażni, drąg, 

drepcze, dres, dreszcz, drewienko, 

drewniany, drewno, dręczy , drobiazg, drobniutki, 

drobny, droga, drogi, drogocenny, 

drogowskaz, drozd, drożdże, drożej, drożyna, drób, 

dróżka, druciany, drugi, druh, 

druk, drut, drużba, drużyna, dryblas 

  

adres, biedronka, biodro, mądry, kołdra, kwadrat, 

odruch, odrywa, podróż, podróżny, 

podrywa, pozdrowienia,   wiadro, wydra, 

zazdrosny, zdrada,  zdrowy, 

  
Ćwiczenie.2 

  

tra tro tre tru try 

 

atra otro etre utru ytry 

  

atr otr etr utr ytr 

traci, trafił,  traktor, trampki, tramwaj, tran, trasa, 

trawa, tratwa,  trąba, trąbi,  

  

druga drużyna 



drogi dres 

dręczony drozd 

drewniany drąg 

drobny druk 

drogocenny drobiazg 

drewniana drabina 

druh drużynowy 

  

trudny trop 

traktor trąbi 

trochę trawy 

trafiona trójka 

trasa tramwajowa 

trener trenuje 

trująca potrawa 

roztropny Robert 

 

 

Ćwiczenie 1 

dra dro dre dru dry 

adra odro edre udru  ydry 

  

drab, drabina, drapie, dratwa, drażni, drąg, 

drepcze, dres, dreszcz, drewienko, drewniany, 

drewno, dręczy , drobiazg, drobniutki, drobny, 

droga, drogi, drogocenny, drogowskaz, drozd, 



drożdże, drożej, drób, dróżka, druciany, drugi, 

druh, druk, drut, drużyna, 

  

adres, biedronka, biodro, mądry, kołdra, 

kwadrat, odruch, odrywa, podróż, podróżny, 

podrywa, zdrowy, pozdrowienia, wiadro, 

wydra, zazdrosny, zdrada,  

Ćwiczenie ,2 

tra tro tre tru try 

atra otro etre utru ytry 

atr otr etr utr ytr 

traci, trafił, traktor, trampki, tramwaj, tran, 

trasa, trawa, tratwa,  trąba, trąbi,  

druga drużyna 

drogi dres 

dręczony drozd 

drewniany drąg 

drobny druk 

drogocenny drobiazg 

drewniana drabina 

druh drużynowy 

trudny trop 

traktor trąbi 

trochę trawy 

trafiona trójka 



trasa tramwajowa 

trener trenuje 

trująca potrawa 

roztropny Robert 

 
Trąbki Rysia 
Rysio cztery trąbki ma 

I na każdej pięknie gra. 

Na pierwszej gra: tra, tra, tra. 

Na drugiej gra: tru, tru, tra. 

Na trzeciej gra: tre, tre, tra. 

Na czwartej gra: try, try, tra. 

  

Rysio brata Jurka ma, 

Razem z bratem gromko gra: 

Tra, tre, tra 

Tra, tru, tra 

Tre, tro, tra 

Tra, try, tra 

  

Rysio cztery siostry ma, 

Każda siostra sama gra. 

Marta gra: tru, tro, tra, 

Renia gra: tre, try, tra, 

Irka gra: try, tro, tra, 

Krysia gra: tru, tre, tra, 

  

Gdy rodzeństwo razem gra 

Słychać gromkie 

Tram-tarara 

Trem-tarara 

Trym-tarara 



Trum-tarara 

Trom-tarara 

  
 


