
 

Drodzy Rodzice... 

  
W związku z zaistniałą sytuacją tradycyjne zajęcia logopedyczne w naszym 
przedszkolu nie mogą się odbywać.  
(Nie wyobrażam sobie, że zdalne ćwiczenia logopedyczne miałyby polegać na tym, że zasypię Państwa kartami pracy do 
wydruku i przepracowania) 

W zamian za to podpowiem, jak na co dzień można wspierać mowę dzieci, 
wykorzystując codzienne czynności oraz to, co zwykle mamy w domu.  
 

1. Podczas porannego mycia zębów możemy wykonać kilka śmiesznych min: dotknąć czubkiem 
języka każdego zęba na górze, wypchnąć językiem policzki czy pogulgotać w gardle wodą z 
kubeczka. Takie zabawy usprawniają buzię i sprawiają sporo frajdy.  

 



2. Podczas śniadania dajmy od czasu do czasu coś twardszego do gryzienia i żucia – piętka ze 
świeżego chlebka bardzo przyjemnie chrupie i pobudza narządy artykulacyjne do pracy. Dajmy 
gęsty jogurt do wypicia przez rurkę (oczywiście papierową ;)), aby wzmocnić mięśnie warg.  

 

3. Pobawmy się w rozpoznawanie odgłosów otoczenia np. dochodzących z ulicy czy domowych 
sprzętów. 

 

4. Schowajmy dzwoniący budzik i pobawmy się w jego odszukanie.  

 

5. Podczas gotowania zaprośmy dziecko do pomocy:  

a) ugniatanie ciasta ma same zalety – usprawnia ręce, doskonali płynność ruchów, a tym 
samym wpływa na tempo mowy,  

b) poukładajmy sekwencje: ziarenko fasoli, liść laurowy, ziele angielskie, ziarenko fasoli, liść 
laurowy, ziele angielskie itd. - takie ćwiczenia pobudzają mózg do pracy, stymulują ośrodki 
mowy oraz pomagają w nauce czytania i pisania, oczywiście nazywamy nasze „kuchenne 
pomoce logopedyczne”,  



c) pobawmy się w szeregi: mały ziemniak, średni ziemniak, duży ziemniak itp.  

d) wystukajmy łyżką o pokrywkę rytm do powtórzenia przez dziecko, starszaki mogą 
wystukiwać sylaby w podawanych słowach, np. imionach członków rodziny czy przedmiotów 
znajdujących się w pokoju.  

 

6. Nawet sprzątanie to okazja do utrwalania poprawnej wymowy i poznawania kategorii 
wyrazów, np. nazw mebli. 

 

7. Każda wspólna zabawa, to okazja do nawiązywania rozmowy, poznawania nowych słów, 
uczenia poprawnej wymowy trudnych nazw. Idealne są wszelkiego rodzaju gry planszowe, 
memory, duble, sudoku obrazkowe, zagadki i kolorowanki.   

 

8. Pamiętajmy także zasadę: sprawne ręce – piękna mowa. To dlatego w czasie zajęć 
logopedycznych tak często kolorujemy, wycinamy, wyklejamy itd. w domu świetnie sprawdzi 
się chociażby ugniatanie kuli z gazety czy darcie kartki papieru.  

 



9. Nie do przecenienia jest codzienne głośne czytanie dzieciom i z dziećmi.  

 

Rodzice codziennie wpływają na mowę swoich dzieci.  

Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, jak ją doskonalić podczas wspólnego spędzania czasu. 
Zwłaszcza teraz, gdy kontakt ze specjalistami może być utrudniony.  

W czasie trwania zajęć zdalnych będę umieszczała na stronie internetowej naszego 
przedszkola) materiały i wskazówki do pracy.  

W razie gdybyście potrzebowali Państwo indywidualnych konsultacji, zachęcam do kontaktu 
(telefonicznie lub przez aplikację whats app) 

 

MARIA DZIEKAN 

 


