
PORADY LOGOPEDY 

 

  

  
  

  

Jeśli Państwa dziecko ma problemy z mową to pamiętaj, że nie wystarczą 

same ćwiczenia u logopedy. Bez Państwa systematycznego zaangażowania 

każda terapia skazana jest na niepowodzenie. Pierwsze lata życia                               

w rozwoju mowy są najważniejsze, później w terapię trzeba włożyć dużo 

więcej wysiłku. Efekty procesu logoterapeutycznego  są tym lepsze, im 

wcześniej zostały podjęte działania. To właśnie mowa , jako jeden                           

z wiodących czynników wpływa na całościowy rozwój dziecka, jego 

dojrzałość szkolną, dalszy poziom wiedzy i umiejętności oraz 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. 
  

Pamiętajmy! Jeśli z pewnych względów zasugerowano konsultację 

ortodontyczną, laryngologiczną, psychologiczną czy audiologiczną nie 

wzbraniajmy się przed tym bo „jutro” może być już  późno. 
  

 A oto kilka porad, które warto uwzględnić pracując z dzieckiem                 

w domu: 

 
1. Staraj się, aby ćwiczenia były atrakcyjne i angażowały kilka zmysłów 

dziecka. Pamiętaj, że czasem dziecko tak jak osoba dorosła  pewnych 

ćwiczeń nie lubi, ma do tego prawo-po prostu zastąp je innymi. 

  

2. Bądź cierpliwi i opanowany. Terapia logopedyczna musi potrwać.                      

Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą. 

  

3. Dostrzegaj nawet najmniejszy sukces dziecka i ciesz się razem z nim. 

Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie 

pewności i wiary we własne możliwości. 

  

4. Bądź wzorcem językowym dla swojego dziecka, pamiętaj mów wyraźnie       

i pełnymi zdaniami. 

  



5. Nie zawstydzaj swojego dziecka poprawiając jego wymowę przy innych, 

jeśli już to  w sposób taktowny zachęć go, aby poprawił się sam. 

  

6. Nie zmuszaj dziecka do ćwiczeń podczas choroby. 

  

7. Spraw, aby ćwiczenia logopedyczne nie tylko korygowały wymowę,                    

ale również rozwijały jego słownictwo. 

  
  

 

  

  

PROŚBY DZIECKA DO MAMY I TATY!!! 

• Proszę Cię mów do mnie już od najmłodszych miesięcy mojego życia. 

Opowiadaj mi  jak najwięcej, bo chce Cię słuchać. Jestem taki ciekawy 

świata. Twojego głosu nie zastąpi mi  żaden telewizor  czy komputer. 

• Rozmawiaj ze mną. Wiem, że jestem czasem męczący –zadając wciąż                 

te same pytania, ale obok jest tyle ciekawych rzeczy, a tylko Ty znasz 

odpowiedź. 

• Uczmy się razem krótkich wierszyków, rymowanek i piosenek. 

• Mów do mnie poprawnie i wyraźnie, pełnymi zdaniami, nie spieszczaj – 

jestem już  duży i chcę się nauczyć  mówić poprawnie, nawet jeśli nie 

wszystko rozumiem i nie wymawiam pewnych głosek. 

• Pamiętaj, że jestem już przedszkolakiem, więc nie podawaj mi butelki              

ze smoczkiem i smoczka. 

• Podawaj mi twarde pokarmy do gryzienia i przeżuwania (marchewka, 

skórka od chleba, jabłko), mam już dawno ząbki  i umiem się nimi 

posługiwać, więc nie musisz mi kroić kromki chleba na drobne 

kawałeczki. 

• Nie pozwól mi na ssanie kciuka. 

• Zwracaj mi uwagę kiedy moje zachowanie jest niewłaściwe, będę się 

opierał i buntował – jestem przecież dzieckiem, ale to Ty jesteś dorosły               

i powinieneś być mądrzejszy. 



• Bez względu na wszystko pamiętaj, że Cię bardzo kocham i liczę,                      

że obdarujesz mnie mądrą miłością. 

• Przemyśl teraz wszystko, a w kolejnej części podpowiem Ci, jak 

gimnastykować buzię i ćwiczyć oddychanie abym mówił lepiej. 

  

  

                        Twoje ukochane dziecko. 

 

 

 Materiały dla rodziców  
POD HASŁEM:  

„MAMO, TATO  
POĆWICZ  
ZE MNĄ”  
 

 



Etapy rozwoju mowy dziecka  

-2-3 msc – głużenie – samorzutne wydawanie dźwięków. Jest to etap w rozwoju 

mowy, który występuje u wszystkich dzieci – niezależnie od tego, czy dziecko 

ma prawidłowy czy uszkodzony narząd słuchu. Głużenie ma charakter 

przypadkowy i nie spełnia funkcji komunikacyjnej. Są to różnego rodzaju 

dźwięki typu: agu, ga, kli, tli, ge.  

- 6 msc – gaworzenie – zamierzone i świadome powtarzanie dźwięków. Pełni 

ważną funkcję rozwojową, ponieważ jest przygotowaniem do mówienia. 

Dźwięki te są już tworzone celowo, choć nie mają żadnej treści ani znaczenia 

dla dziecka. Są to dźwięki typu: ga ga, ma ma ma, gi gi gi.  

- Do 1 roku życia powinny pojawić się już głoski a, e, i, m, b, p, d, t. Dziecko 

powtarza już pierwsze sylaby, którym nie przypisuje znaczenia. Mogą również 

pojawiać się już 2-3 wyrazy.  

-1 – 2 rok życia – pojawiają się kolejne głoski: n, ś oraz k, g, ć. To etap kiedy 

dziecko nazywa wszystko, co jest w zasięgu jego wzroku. Charakterystyczne 

jest wymawianie pierwszej sylaby lub końcówek wyrazów, np. mi (miś), da 

(daj), ać (zobacz).  

- 2 – 3 rok życia – pojawiają się kolejne głoski. Dziecko powinno już 

artykułować m. in.: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, f, w. Budowane są pierwsze zdania, 

zwykle 2 - 3-wyrazowe. Początkowo są to zdania twierdzące, później pytające i 

rozkazujące.To przełomowy okres w rozwoju mowy dziecka.  

- 3 rok życia – pojawiają się kolejne głoski. Mogą już występować s, z, c, dz, 

ale też dziecko ma prawo zastępować je jeszcze głoskami ś, ź, ć, dź. Ponadto 

głoska r jest zastępowana głoską l lub j. Może jeszcze wymawiać:  

 

f jako h, a jako o, e jako a, i jako y.  

W tym okresie dziecko często buduje słowa z 2 innych wyrazów, np.: 

zatelefonić (zadzwonić), pomasłować (posmarować masłem).  

- 4 rok życia – dziecko powinno już realizować głoski s, z, c, dz. Głoska r może 

być zastępowana jedynie głoską l. Głoski sz, ż, cz, dż nadal może zastępować 

innymi głoskami. W tym okresie dziecko powinno mieć już rozbudowane 

słownictwo. Powinno również opowiadać historyjki obrazkowe, mówić o tym 

co jest dziś, a co było wczoraj. Może nadal popełniać błędy gramatyczne.  

- 5 rok życia – dziecko realizuje już wszystkie głoski (w tym sz, ż, cz, dż, r). 

Mowa dziecka powinna być zrozumiała, a wypowiedzi – wielozdaniowe. 

Uwzględniają one kolejność zdarzeń i związki przyczynowo-skutkowe. 

Powinny być również budowane poprawnie pod względem gramatycznym  
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Ćwiczenia oddechowe  

1. Picie wody przez słomkę. Robienie fal w szklance.  

2. Układanie puzzli (obrazki pocięte na kilka części) – przenoszenie ich za 

pomocą słomki.  

3. Uzupełnianie obrazków poprzez przenoszenie słomką małych elementów.  

4. Puszczanie baniek mydlanych.  

5. Dmuchanie na piórka, skrawki papieru, kawałki bibuły, wiatraczki, kłębki 

waty, drobne elementy zawieszone na sznurku.  

6. Dmuchanie na płomień świecy – tak, aby nie zgasła. Zdmuchiwanie dużej 

ilości świeczek.  

7. Nadmuchiwanie balonów.  

8. Chłodzenie zupy na talerzu.  

9. Dmuchanie przez trąbkę, gwizdek.  

10. Chuchanie na zmarznięte dłonie.  

11. Naśladowanie śmiechu ludzi: hahaha, hohoho, hehehe, hihihi.  

 

Ćwiczenia języka  

1. Kląskanie – odbijanie języka od podniebienia.  

2. Masowanie językiem podniebienia – można je posmarować kremem, dżemem 

(w zależności co lubi dziecko) – tak, aby dziecko musiało zlizać słodkości. 

Można również przykleić do podniebienia chrupkę kukurydzianą lub kawałek 

opłatka.  

3. Dotykanie czubkiem języka kącików ust – buzia jest otwarta, żuchwa się nie 

rusza.  

4. Oblizywanie językiem zębów.  

5. Wyciąganie języka i kierowanie go w stronę nosa, następnie w stronę brody. 

Tu również można posmarować trochę kremem, aby dziecko musiało wykazać 

większy wysiłek, a przy tym większą chęć wykonania ćwiczenia.  

6. Wypychanie językiem policzków – naprzemiennie.  

7. Koci grzbiet – tylna i środkowa masa języka się podnosi, czubek oparty za 

dolnymi zębami.  

8. Rurka z języka. Po wykonaniu rurki można dziecko zachęcić do tego, aby 

dmuchało przez tą rurkę.  

9. Wysuwanie języka z jamy ustnej i poruszanie nim w prawo i lewo – język nie 

może dotykać ust.  

 

Ćwiczenia warg  

1. Oblizywanie warg – ruch wykonywany podczas pomalowania ust.  

2. Zakładanie dolnej wargi na górną, następnie górną na dolną.  



3. Ściąganie i rozciąganie wargi – dzióbek – uśmiech. Usta muszą być 

zamknięte.  

4. Cmokanie – przesyłanie buziaków – ćwiczenie ważne, a można je 

wykonywać wiele razy dziennie. Zachęcić należy dziecko do przesyłania i 

dawania buziaków, z głośnym cmoknięciem.  

5. Dzióbek (ściągnięcie warg). Następnie poruszanie nim w prawo i lewo, do 

góry i na dół.  

6. Parskanie – wibracja warg.  

7. Głośne wymawianie głosek a – o. Buzia szeroko otwarta, poruszają się tylko 

wargi, żuchwa jest w miejscu.  

8. Smutna i wesoła minka – kierowanie kącików ust do góry i na dół.  
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Lista książek, zeszytów ćwiczeń przydatnych do pracy dziecka w domu.  

1. D. Klimkiewicz, E. Siennicka-Szadkowska, Akademia wzorowej mowy Z. ( 

dostępne również dla głosek S, C, DZ)  

2. D. Klimkiewicz, E. Siennicka-Szadkowska, Akademia wzorowej mowy SZ. 

(dostępne również dla głosek Ż, CZ, DŻ)  

3. D. Klimkiewicz, E. Siennicka-Szadkowska, Akademia wzorowej mowy L/R.  

4. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski, Rymowanki na trzy szeregi: ciszący, 

syczący, szumiący.  

5. E. Szwajkowska, W. Szwajkowski, Rymowanki do utrwalenia głosek k-g, f-w, 

l-r.  

6. M. Kloc, Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi.  

7. B. Dawczak, I. Spychał, Kapki i wafki k, g, f, w.  

8. B. Dawczak, I. Spychał, Miks ciszków, syczków, szumków.  

9. B. Dawczak, I. Spychał, Rerki r,l.  

10. B. Dawczak, I. Spychał, Szumki sz, ż, cz, dż.  

11. B. Czarnik, Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków. 

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek l, r.  

12. B. Czarnik, Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków. 

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek f, w, k, g.  

13. B. Czarnik, Mówię! Wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające 

prawidłową wymowę głosek sz, ż (rz), cz, dż.  

14. B. Czarnik, Mówię! Wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające 

prawidłową wymowę głosek s, z, c, dz.  

15. K. Szłapa, Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i 

artykulacyjne dla najmłodszych.  

16. B. Sawicka, Rozrywki i zadania do głowy łamania przeznaczone nie tylko 

dla dzieci z zaburzoną wymową głosek s, z, c, dz. (część 1 i 2)  

17. B. Sawicka, Rozrywki i zadania do głowy łamania przeznaczone nie tylko 

dla dzieci z zaburzoną wymową głosek sz, ż, cz, dż. (część 1 i 2)  

18. B. Kuszewska, Wędrujące trzy szeregi.  
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                                 Pozdrawiam Katarzyna Kucharska -logopeda 



KARTY PRACY DO WYKONANIA Z DZIECKIEM  

(ćwiczenia wykonywane przy użyciu słomki – drobne elementy wycinamy, a 

dziecko przenosi je w odpowiednie miejsca) 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 


