
PARĘ  SŁÓW OD LOGOPEDY…..   

 

Aby nasze dzieci pięknie mówiły i komunikowały się z nami musimy im w tym pomóc 

 i zwrócić uwagę na kilka prostych zasad. Powinniśmy poświęcić im również kilka chwil na 

ćwiczenia i zabawy logopedyczne. Najważniejsze o czym trzeba pamiętać, to fakt, że mowa 

nie jest wyizolowaną umiejętnością w rozwoju dziecka, tylko doskonali się i rozwija 

równolegle z innymi sprawnościami. Dla mowy istotne są takiej funkcje jak: słuch, poziom 

rozwoju poznawczego, rozumienie, sprawność motoryczna w zakresie dużej i małej 

motoryki, umiejętność prawidłowego jedzenia i sposób oddychania.  

Ruch rozwija nasze dzieci. W tym czasie nie możemy wychodzić z domu, ale angażujmy dzieci 

w codzienne czynności w sprzątanie, w pranie, gotowanie. Spędzanie czasu z mamą  

w kuchni, a z tatą w garażu to najlepszy sposób na naukę i rozwijanie mowy podczas 

działania. Zachęcajmy dziecko do samodzielności przy jedzeniu i ubieraniu się, niech 

doświadcza sukcesu. Rozmawiajmy z dzieckiem, relacjonujmy i opisujmy co robimy przy 

każdej okazji, to wzbogaca słownictwo, rozwija percepcję słuchową. Starajmy się budować 

proste i krótkie zdania, gdyż nasze dzieci nie są w stanie zapamiętać złożonych poleceń. 

Poczekajmy na reakcję, oczekujmy odpowiedzi..zawieszając głos, zadając pytania, rozmowa 

polega na przemienności.  Ćwiczmy słuchanie i rozumienie poprzez codzienne czytanie  

książeczek, czytajmy z emocjami, zmieniając tempo i natężenie głosu. Śpiewajmy proste 

piosenki i tańczmy do muzyki pokazując gesty i ruchy do piosenek, np. 

https://youtu.be/EOY8JruppAc 

Pamiętajmy! 

Czysty nosek i zamknięta buzia  

Oddychając buzią nie ocieplamy i nie oczyszczamy pobieranego powietrza przez co bardziej 

narażamy się na działanie wirusów i bakterii, które często stają się przyczyną przewlekłych 

stanów zapalnych migdałków. W konsekwencji tego mogą pojawić się problemy ze słuchem. 

Ciągle otwarta buzia będzie powodować wiotczenie mięśni żuchwy, warg i języka, których 

sprawność jest niezbędna do prawidłowej artykulacji głosek. Nie należy lekceważyć kataru  

i robić wszystko, co się da, by dzieci mogły oddychać przez nos. Warto zacząć od nauczenia, 

jak należy dmuchać nos – umiejętność ta da dzieciom możliwość samodzielnego oczyszczania 

dróg oddechowych. 

 

Złe nawyki  

Ssanie kciuka, trzymanie w buzi palców, obgryzanie paznokci, gryzienie różnych materiałów i 

przedłużające się przywiązanie do smoczka – to przykłady niektórych ze złych nawyków, 

mających bardzo negatywny wpływ na pracę aparatu artykulacyjnego, a co za tym idzie – na 

prawidłowy rozwój mowy. Nie należy ich lekceważyć, tylko starać się je niwelować.  

https://youtu.be/EOY8JruppAc


Tajemnicza zażyłość - Co ma ręka do gadania?  

Ośrodki  mózgowe odpowiedzialne za ruchy ręki sąsiadują z ośrodkami odpowiadającymi za 

mowę. Precyzyjne ruchy ręki, palców, ćwiczenia motoryki małej, czyli wszelkie ćwiczenia 

manualne ręki , zabawy  plastyczne, techniczne, zabawy paluszkowe stymulują  prawidłową 

mowę i rozwijają więzi emocjonalne sprzyjające  komunikowaniu się z bliskimi.  

Przykład zabaw paluszkowych.  

 

 

 

Mowa jest gościem w jamie ustnej , czyli  kuchenna logopedia 

Podstawową funkcją buzi jest jedzenie. Ale prawidłowy sposób gryzienia, żucia i połykania 

pokarmów rozwija również mięśnie aparatu  artykulacyjnego i zmusza go do wysiłku,  do 

ćwiczeń co ma wpływ na jego sprawność i wyrazistość wymowy. Jedzenie może być 

fantastyczną formą zabawy logopedycznej W trakcie wspólnego posiłku z dzieckiem możemy 

wpleść wiele ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne. Można oblizywać usta 

posmarowane czekoladowym kremem, ściągać chrupki, andruty przyklejone do wałka 

dziąsłowego, zbierać językiem ryż dmuchany z talerzyka, bulgotać przez rurkę do szklanki z 

wodą lub pić przez rurkę jogurty i napoje.  

  



 

 

  

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne - w ramach wspomagania terapii logopedycznej, czy 

profilaktyki logopedycznej warto kilka razy w tygodniu poświęcić trochę czasu na wykonanie kilku 

prostych ćwiczeń logopedycznych, których zadaniem jest usprawnianie aparatu mowy, nauka 

prawidłowego toru i sposobu oddychania, rozwój percepcji słuchowej  oraz fonacji. Dobrze by 

ćwiczenia te były elementem zabawy, formą wspólnie spędzanego czasu.  

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ I ZABAW LOGOPEDYCZNYCH…. Cz. II 


