
Wskazówki
logopedyczne dla

rodziców



Drogi Rodzicu!

 Poświęć przynajmniej 20 
minut dziennie czytając 
dziecku książkę.

 Rozwija wyobraźnię, 
słownictwo i prawidłową 
wymowę dziecka.

 Dla dzieci młodszych 
ciekawą propozycją będą 
książeczki z dźwiękami, 
dzięki którym dziecko 

może naśladować 
dźwięki - onomatopeje.



 Pomóż dziecku uczyć się 
wierszyków.

 Rozwijają pamięć, słownictwo 
i ćwiczy prawidłową wymowę.

 Ważne byś nie zmuszał 
dziecka do występów, 
recytacji wierszyków, 
śpiewania przed rodziną, 
gośćmi, jeśli jest nieśmiałe.

 Takie sytuacje wywołują 
stres.



 Dziecko naśladuje Twoją 
mowę, dlatego mów do 
niego wolno i wyraźnie, 
nie spieszczaj i nie 
zdrabniaj wypowiedzi.

 Okaż dziecku cierpliwość, 
gdy zadaje dużo pytań -
odpowiadaj na nie.

 Dzięki Tobie dziecko 
zdobywa wiedzę o 
otaczającym go świecie.



 Staraj się wysłuchać całej 
wypowiedzi dziecka.

 Pozwól wypowiedzieć się 
dziecku nie przejmując się, że 
brakuje w tej układance 
jakiegoś wyrazu.

 Nie przerywaj i nie poganiaj ;).



 Wspomagaj rozwój mowy 
dziecka przez codzienne 
ćwiczenia aparatu 
artykulacyjnego (język, żuchwa, 
wargi, podniebienie miękkie, 
policzki) i ćwiczenia oddechowe 
- ćwiczenia zawarte w 
dodatkowym pliku pdf.

 Do codziennych ćwiczeń w 
formie zabawy zachęcaj 
starsze dzieci - będzie to 
ciekawym urozmaiceniem. 
Dzieci młodsze lubią naśladować 
starsze rodzeństwo.



 Zachęcaj dziecko do jedzenia 
twardych pokarmów - jedzenie 
zblendowane rozleniwia aparat 
artykulacyjny, szczególnie żuchwę.

 Dbaj o higienę jamy ustnej 
dziecka.

 Lecz próchnicę u dziecka możliwie 
szybko. Wyjedzone 
przez próchnicę ząbki wpływają na 
wymowę dziecka.

 Ważne byś sprawdził czy dziecko 
ma prawidłowy zgryz.

 Krzywy zgryz sprawia, że dziecko 
kształtuje nieprawidłową wymowę, 
ale też powoduje ścieranie zębów 
lub ich pękanie.



 Zwracaj uwagę na to, w jaki 
sposób dziecko oddycha.

 Jeśli oddycha podczas 

spoczynku przez usta może to 
świadczyć o przerośniętym 
migdale.

 Może to zwiększyć 
częstotliwość infekcji górnych 

dróg oddechowych, a także 
utrwalić nieprawidłowe 

ułożenie języka.



 Kontroluj także słuch dziecka, 
jeśli nie reaguje na Twój głos, 

musisz mówić do niego 
głośniej, a jego reakcja na 

polecenia jest nieadekwatna.

 W razie wątpliwości skonsultuj 

się z lekarzem.



 Akceptuj dziecko, dbaj o to by czuło się akceptowane przez 
innych.

 Nie ośmieszaj dziecka ze względu na jego mowę - może to 

sprawić , że się wycofa, poczuje niechęć do wypowiadania 
się lub zacznie się jąkać.



 Pamiętaj, że każda wada wymowy 
może zostać wyeliminowana lub 

zmniejszona, jeśli będziesz z dzieckiem 
systematycznie pracował wg 

wskazówek logopedy - zajęcia 
logopedyczne nie są wystarczające, a 
osiągnięcie oczekiwanych efektów 

przeciąga się w czasie.
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