
KĄCIK DLA RODZICÓW 

 

 

Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem 

osiągania sukcesów w szkole, szczególnie w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć 

zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy. 

 

 
Rozwój mowy dziecka jak i powodzenie terapii w dużej mierze zależy od wsparcia 

rodziców i zaangażowania w proces terapii. 

 

 

   Terapia logopedyczna nie może opierać się jedynie na spotkaniach z logopedą, ale 

musi być kontynuowana systematycznie w domu. 

 

 

 

 

 

Drogi Rodzicu! 

 

Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie 

lub na kserokopiach. 

Zeszyt może być miejscem korespondencji logopedy i rodzica. Zachęcam do wpisywania 

swoich uwag i spostrzeżeń. 

 

 

  Dla dobra dziecka i osiągnięcia sukcesu w terapii zachęcam do jak najczęstszych 

indywidualnych kontaktów z logopedą lub poprzez korespondencję w zeszycie 

logopedycznym dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADY  LOGOPEDYCZNE  DLA  RODZICÓW 

 

 

 

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć 

logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc córce/synowi pamiętając o tym, że dla pozytywnych 

efektów terapii bardzo ważne są systematyczne ćwiczenia w domu.  

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!   

Tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty. 

  

 

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną: 

• Bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego 

dziecka(zeszyt logopedyczny może być miejscem korespondencji logopedy i rodzica). 

• Dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne. 

• Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie lub na 

kserokopiach. 

• Chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku. 

• Chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, 

aby praca z dzieckiem była przyjemna dla Was obojga. 
 

   

  Aby znaleźć listę różnych stron i blogów logopedycznych  przydatnych   do pracy z 

dzieckiem w domu należy wpisać w wyszukiwarce: Lista blogów i stron logopedycznych 

– Zabawy logopedyczne. 

 

 

 

 
Dodatkowo podaję  przykłady ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne 
 
Ćwiczenia logopedyczne 

Aby usprawnić język: 

▪ mlaskamy, 

▪ układamy język w rurkę, 

▪ kląskamy (jak robi konik?), 

▪ wypychamy językiem policzki, 

▪ układamy język w „koci grzbiet”, 

▪ wsuwamy język pod górną i dolną wargę, 

▪ przesuwamy język na boki w jamie ustnej, 

▪ dotykamy czubkiem języka kolejnych zębów, 



▪ formujemy język szeroko i wąsko w jamie ustnej, 

▪ przesuwamy czubek języka zygzakiem po podniebieniu, 

▪ przesuwamy czubek języka od górnych zębów wzdłuż podniebienia. 

  

Aby usprawnić wargi: 

▪ cmokamy, 

▪ parskamy, prychamy, 

▪ na przemian robimy „dzióbek” i rozszerzamy usta, 

▪ wydymamy, zaciskamy, rozluźniamy, masujemy wargi palcami, 

▪ układamy wargi jak do wymawiania samogłosek: A, O, U, E, Y, I, 

▪ przy zaciśniętych zębach, naprzemiennie zakładamy wargi na siebie. 

 

Aby usprawnić policzki: 

▪ poruszamy policzkami jak żaba, 

▪ napinamy policzki wraz z wargami, 

▪ wydymamy je i wciągamy do wewnątrz, 

▪ masujemy policzki dłońmi, okrężnymi ruchami. 

 

Aby łatwiej uzyskać głoski SZ, CZ, Ż, DŻ: 

▪ cofamy czubek języka wzdłuż podniebienia, 

▪ czubkiem języka dotykamy wałka dziąsłowego, 

▪ czubkiem języka kreślimy kółka na podniebieniu miękkim, 

▪ czubkiem języka dotykamy na przemian dwóch górnych ostatnich zębów, 

▪ próbujemy dmuchać na czubek języka uniesiony do podniebienia, równocześnie przyciskając 

policzki dłońmi (język nie może przywierać do podniebienia, żeby powietrze nie przedostawało 

się bokami). 

  

                              Logopeda  

 

                                                          

Mariola Siwiaszczyk 


