
LOGOPEDIA 

 

Dzień dobry! 

W tym tygodniu proponuje zobaczyć następujące filmy, które uatrakcyjnią ćwiczenia 

w domu: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=WaY-RDjS9Kg 

https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I 

 

 

 

Proszę również zapoznać się z ważnymi informacjami na temat 

mowy, pracy w domu i najważniejszymi zasadami terapii.  
 

 

Ćwiczenia w domu to jeden z najważniejszych elementów terapii logopedycznej. 

Dlaczego? 

Ponieważ tylko systematyczna, codzienna praca pozwoli utrwalić umiejętności 

kształtowane na zajęciach i prawidłowe nawyki, jednocześnie osłabiając wpływ tych 

złych. 

 

Pamiętajcie! 

To tylko 10-15 minut dziennie. A może zmienić bardzo wiele! 

 

Bez regularnych ćwiczeń w domu nie będzie efektów terapii. Albo będą one dużo 

mniejsze, osiągnięte z większym trudem i wysiłkiem naszych dzieci. 

 

Cały sens terapii logopedycznej opiera się właśnie na codziennym powtarzaniu, a dzięki 

temu utrwalaniu, właściwych wzorców.  

Wystarczy tylko wykonywać ćwiczenia i zadania z ostatnich zajęć wpisane lub 

wklejone do zeszytów Waszych dzieci.  

Raz w tygodniu warto powtórzyć cały dotychczasowy materiał. 

 

Wspierajmy nasze dzieci! Nagradzajmy, chwalmy i motywujmy do dalszej pracy. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q
https://www.youtube.com/watch?v=WaY-RDjS9Kg
https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I


 

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka 

  

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na globalny rozwój jego osobowości. Dziecko 

poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu 

wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia. Rozwój mowy dziecka przyspieszają 

częste kontakty słowne z otoczeniem. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować 

opóźnienie mowy u dziecka lub jej zaburzenia. 

  

Rodzice mogą zapewnić dziecku optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy już 

od momentu jego narodzin. Są bowiem osobami przebywającymi z dzieckiem najdłużej, 

mają więc największe możliwości wpływania na jego rozwój. Są też pierwszym i 

najważniejszym wzorem, który dziecko będzie próbowało naśladować. 

  

Co powinni, a czego nie powinni robić rodzice, aby wspomagać rozwój mowy dziecka? 

  

  

  

Oto najważniejsze zalecenia: 

  

  

TAK POSTĘPUJMY 

  

1. Mówmy do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie 

podnośmy głosu, zwracając się do niego. 

2. Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy krótkie zdania, 

używajmy prostych zwrotów, modulujmy własny głos. 

3. Kiedy dziecko wypowie jakieś słowo, zdanie, starajmy się rozszerzyć jego 

wypowiedź, dodając jakieś słowa. 

4. Mówmy dziecku, co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego. Niech mowa 

towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym. 

5. Mówmy do dziecka, zwracając uwagę, aby widziało naszą twarz - będzie 

miało okazję do obserwacji pracy artykulatorów. 

6. Karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu 

artykulacyjnego. 



7. Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, 

aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć. 

8. Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem; w przypadku, gdy dziecko 

oddycha ustami, prosimy pediatrę o ustalenie przyczyny. 

9. Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco. 

10. Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy 

krótkich wierszy na pamięć. 

11. Oglądajmy z dzieckiem obrazki, nazywajmy przedmioty i opisujmy sytuacje 

prostymi zdaniami. 

12. Śpiewajmy z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem 

terapeutyczne. 

13. Rysujmy z dzieckiem, mówmy co kreślimy - "...teraz rysujemy kotka. To 

jest głowa, tu są oczy, nos...". Zachęcajmy dziecko do wypowiedzi nt. rysunku. 

14. Wspólnie oglądajmy telewizję, wybierajmy programy właściwe dla wieku 

dziecka. Komentujmy wydarzenia pojawiające się na ekranie, rozmawiajmy na ich 

temat. 

15. Starajmy się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze znalazły się w 

repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem. Wybierajmy do 

zabaw właściwą porę. 

16. Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia (nie zmuszajmy!); chwalmy je za 

każdy przejaw aktywności werbalnej; dostrzegajmy każde, nawet najmniejsze, 

osiągnięcie, nagradzając je pochwałą. 

17. Dołóżmy wszelkich starań, aby rozmowa z nami była dla dziecka 

przyjemnością. 

18. Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, 

a nie robi tego, skonsultujmy się z logopedą. 

19. Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, 

podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), koniecznie zapewnijmy mu opiekę 

lekarza specjalisty, ponieważ wady te są przyczyną zaburzeń mowy. 

  

TEGO NIE RÓBMY 

  

1. Unikajmy podawania dziecku smoczka typu "gryzak", zwracajmy uwagę, aby dziecko 

nie ssało palca. Następstwem tych niepożądanych zachowań mogą być wady zgryzu, 

które prowadzą do wad wymowy, np. wymowa międzyzębowa. 

2. W trakcie rozmowy z dzieckiem unikajmy zdrobnień i spieszczeń (języka 

dziecinnego), dostarczając dziecku prawidłowy wzorzec językowy danego słowa. 



3. Nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą prowadzić do niedosłuchu, a w 

następstwie do dyslalii lub niemoty. 

4. Nie gaśmy naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą, 

lecz słuchajmy uważnie wypowiedzi, zadawajmy dodatkowe pytania, co przyczyni się do 

korzystnego rozwoju mowy. 

5. Nie poprawiajmy wymowy dziecka żądając, by kilkakrotnie powtarzało dane słowo. 

Niech z naszego języka znikną słowa: "Powtórz ładniej", "Powiedz lepiej". Wychowanie 

językowe, to nie tresura. 

6. Nie zawstydzajmy, nie karzmy dziecka za wadliwą wymowę. 

7. Nie zmuszajmy dziecka leworęcznego do posługiwania się ręką prawą w okresie 

kształtowania się mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności 

ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Często prowadzi to do zaburzeń 

mowy, a w szczególności do jąkania. 

8. Nie wymagajmy od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. 

Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, 

niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt 

trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób 

przyczyniamy się do powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do 

zlikwidowania. 

  

  

Drodzy Rodzice! 

  
- Jeżeli Wasze dziecko ma kłopoty logopedyczne, pamiętajcie, że nie wystarczą same 

ćwiczenia w gabinecie logopedycznym. Bez Waszego zaangażowania każda terapia 

skazana będzie na porażkę. 

- Wystarczy chęć i 10minut dziennie. 

- Czas ustawiania aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 roku życia i w tym okresie 

korygowanie wad wymowy jest najszybsze. Później w terapię logopedyczną trzeba 

włożyć dużo wysiłku. 

- Pierwsze lata życia są najistotniejsze dla późniejszych okresów. Im wcześniej 

zaburzenia mowy zostaną wykryte i ustalony tok postępowania, tym terapia będzie 

skuteczniejsza. 

- Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego 

późniejsze powodzenia w szkole i w życiu dorosłym. 



- Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. Na efekty trzeba 

będzie poczekać, ale na pewno przyjdą. Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces 

dziecka i cieszcie się razem z nim. 

- Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności i 

wiary we własne możliwości. 

- Bądźcie czujni na wymowę dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii. 

- Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś. 

- Ćwiczyć można wszędzie i przy każdej okazji, np.: w domu, samochodzie, na 

spacerze. 

- Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia. 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW 

  

Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość Rodziców i 

najbliższego otoczenia dziecka. Poniżej prezentuję tzw. przykazania logopedyczne. 

1. 1.ZWRÓĆ UWAGĘ NA SPOSÓB ODDYCHANIA DZIECKA. 

Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać przez nos. Jeśli 

przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię, powinno Cię to zaniepokoić. 

2. BY DOBRZE MÓWIĆ, TRZEBA DOBRZE SŁYSZEĆ. 

Jeśli musisz powtarzać polecenie lub prośby kierowane do dziecka, sprawdź Jego 

słuch. 

3. MÓWIĄC DO DZIECKA, NIE SPIESZCZAJ FORM WYRAZÓW. 

Tylko właściwa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany 

efekt w postaci prawidłowej wymowy. 

4. ZWRÓĆ UWAGĘ NA BUDOWĘ JĘZYKA, WARG, POLICZKÓW, 

PODNIEBIENIA (miękkiego i twardego) oraz JĘZYK. 

Jeśli masz wątpliwości co do ich wyglądu, ułożenia, wielkości czy ruchliwości, udaj się 

do specjalisty po konsultację. 

5. UCZ DZIECKO GRYZIENIA 



Od momentu, gdy tylko zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka, 

skórki od chleba wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie zębów i żuchwy 

oraz prawidłowe ruchy języka. 

  

6. CODZIENNIE CZYTAJ DZIECKU NA GŁOS, przynajmniej 20 minut, 

dziecko poprawia swoją wymowę, doskonali ją, starając się naśladować to, co 

słyszy od otoczenia. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko także wzbogaca 

swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność koncentracji uwagi, 

umiejętność budowania zdań. 

7. PODCZAS CZYTANIA NIECH TWOJE DZIECKO OPOWIADAtreść 

ilustracji, naśladuje różne odgłosy (np. szum wiatru, pukanie, odgłosy zwierząt). 

Wyrazy dźwiękonaśladowcze są doskonałym ćwiczeniem usprawniającym narządy 

artykulacyjne, przygotowują dziecko do wymowy kolejnych głosek. 

  

8. ZACHĘCAJ DZIECKO DO NAUKI WIERSZY NA PAMIĘĆ. 

Jest to doskonała forma ćwiczeń utrwalających wyrazistą wymowę. 

9. WPROWADŹ DO ZABAWY GIMNASTYKĘ BUZI I JĘZYKA. 

Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech to będzie zabawa dla Ciebie i 

dziecka. Dodatkowo będzie to czas, jaki spędzicie razem i to już jest sukces. O tym, 

jak prowadzić tę gimnastykę, porozmawiaj z logopedą dziecka. On udzieli Ci 

fachowych wskazówek. 

10. ĆWICZENIA WYKONUJCIE SYSTEMATYCZNIE. 

Tylko wtedy przyniosą one oczekiwany efekt. Ćwiczyć można zawsze i wszędzie, nie 

musi się to odbywać w wyznaczonym, ustalonym czasie. Jest to nawet niewskazane, 

gdyż dziecko nie powinno traktować takich ćwiczeń jak obowiązku. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej pracy 

 Małgorzata Lisowska 

 


