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 Nauka poprawnej wymo-

wy jest bardzo trudnym i żmud-

nym okresem zarówno dla dzie-

ci, jak i dla ich rodziców. Bardzo 

ważne w terapii logopedycznej 

jest to, aby oprócz pracy w gabi-

necie, systematycznie wykony-

wać ćwiczenia z dzieckiem w 

domu. Należy mocno podkreślić 

fakt, że bez pracy w domu, 

w terapii niemal niemożliwe sta-

je się uzyskanie pożądanych 

efektów.  

 Niezależnie od tego, czy 

dziecko ma wadę wymowy, czy 

nie, warto usprawniać aparat ar-

tykulacyjny już od najmłodszych 

lat. W tym celu należy wykony-

wać w domu różnego rodzaju 

ćwiczenia oddechowe oraz ćwi-

czenia  usprawniające motory-

kę narządów mowy.   

 

Drogi Rodzicu! 

Ćwiczenia motoryki narządów 

mowy i oddechowe są wskaza-

ne dla wszystkich dzieci, gdyż: 

 u dzieci mówiących pra-

widłowo utrwalają po-

prawną artykulację; 

 u dzieci z wadami wymo-

wy przyspieszają terapię 

logopedyczną; 

 u dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy zapobie-

gają powstawaniu wad. 

 

 Istotne jest, aby ćwiczenia 

logopedyczne były prowadzone 

w formie zabawy i były atrakcyj-

ne dla dziecka w myśl zasady 

„Uczmy bawiąc”. Poniżej pre-

zentuję zestaw zabaw logope-

dycznych, które można wyko-

rzystać do pracy z dzieckiem 

w domu: 

 
ZABAWY ODDECHOWE 
 
 puszczanie baniek mydla-

nych 

 nadmuchiwanie balonów 

 dmuchanie na balonik jak 

najdłużej tak, aby nie spadł 

na podłogę 

 zabawa w wąchanie kwia-

tów - wciągamy zapach 

kwiatów na łące i zatrzy-

mujemy go jak najdłużej, 

potem wydmuchujemy 

 przenoszenie lekkich 

przedmiotów słomką 

(przenoszenie na wdechu) 

z jednego miejsca na dru-

gie (np. papierowych ja-

błek na drzewo, kwiatków 

na łąkę) 

 zabawy z płomieniem 

świecy - dmuchanie na 

płomień świecy leciutko, 

jak najdłużej na jednym 

wydechu w taki sposób, 

aby płomień tańczył, ale 

nie zgasł; dmuchanie z du-

żej odległości tak, aby pło-

mień zgasł 

 dmuchanie wiatraczków 

 dmuchanie na papierowe 

ozdoby umieszczone na 

sznurku 

 dmuchanie na papierowe 

łódki pływające w misce 

z wodą 

 zabawa w labirynt odde-

chowy utworzony, np. ze 

słomek - dmuchanie pi-

łeczki, kawałka gąbki 

w labiryncie 

DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE 
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 dmuchanie na lekkie przed-

mioty (piórka, piłeczki 

pingpongowe, skrawki pa-

pieru) – wyścigi, strzelanie 

goli do bramki 

 gra na instrumentach mu-

zycznych (flecie, trąbce) 

 zabawa w gotowanie wody 

- dmuchanie przez słomkę 

do kubeczka z wodą tak, 

aby tworzyły się pęcherzy-

ki powietrza. Dmuchanie 

na zmianę - długo – krótko 

– jak najdłużej, słabo – 

mocno – bardzo mocno 

 liczenie na jednym wde-

chu, np. wron – pierwsza 

wrona bez ogona, druga 

wrona bez ogona, trzecia... 

itd.; ludwików – ludwik 

pierwszy, ludwik drugi, 

ludwik trzeci, itd. 

 chłodzenie gorącej zupy – 

dmuchnie na ręce ułożone 

w kształt talerza. 

 

 
ZABAWY USPRAWNIAJĄCE 
JĘZYK, WARGI, POLICZKI 
 
 zabawa w „Malarza” -  

malujemy językiem sufit 

(przesuwamy językiem po pod-

niebieniu),  

ściany (przesuwamy językiem po 

policzkach od wewnętrznej stro-

ny),  

podłogę (za dolnymi zębami), 

ramy okienne (oblizujemy war-

gi),  

komin (dotykamy językiem do 

nosa),  

schody (wysuwamy język na 

brodę). 

 zabawa w „Sprzątanie do-

mu” – analogiczna do 

„Malarza” -  

sprzątamy językiem sufit 

(podniebienie), podłogę (za dol-

nymi zębami), ściany (policzki) 

itd. 

 udawanie ssania cukierka 

 parskanie konika 

(parskanie wargami) 

 cmokanie 

 zabawa w „Huśtawkę” – 

 język raz unosi się do góry 

(dotykamy językiem do nosa), 

raz do dołu (wysuwamy język na 

brodę) 
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 nadymanie policzków jak 

balonik 

 zabawa w „Młotek” –  

uderzanie o górne dziąsła języ-

kiem, naśladowanie wbijania 

gwoździ 

 mycie lub liczenie zębów 

językiem 

 zabawa w „Trąbę słonia” – 

trąba (język) wszędzie potrafi 

dosięgnąć, dotyka ostatniego zę-

ba na górze i na dole, po prawej 

i lewej stronie 

 zabawa z andrutami – 

przytrzymywanie andruta języ-

kiem za górnymi zębami; przy-

klejanie andruta językiem do 

podniebienia 

 oblizywanie warg posma-

rowanych kremem czeko-

ladowym, miodem bądź 

dżemem 

 oblizywanie językiem kub-

ka po jogurcie, talerzyka 

posmarowanego kremem 

czekoladowym 

 lizanie lodów, lizaków 

 zabawa w „Pędzelek” – 

 malowanie pędzelkiem 

(językiem) na podniebieniu róż-

nych kształtów 

 udawanie ryjka świnki 

wargami, a następnie 

uśmiechanie się 

(rozchylanie warg) 

 machanie na pożegnanie – 

czubek języka wędruje raz 

do prawego, raz do lewego 

kącika ust 

 kląskanie językiem jak ko-

nik. 

 

DOBREJ ZABAWY! 

 

 

Monika Kania - logopeda 
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 Często mówimy o przyjaź-

ni ludzi i zwierząt, o tym, ile 

człowiek może dać zwierzęciu, 

lub odwrotnie: jak wierne po-

trafią być psy, latami czekające 

na powrót swego pana. Także 

w trosce o kształtowanie cha-

rakteru kupujemy dzieciom 

zwierzątka, choć czasami, by 

uniknąć kłopotu związanego 

z trzymaniem w domu zwierzę-

cia, którego pragnie nasze 

dziecko, wykręcamy się małym 

metrażem, nadmiarem obo-

wiązków, częstymi wyjazda-

mi... Ostatecznie zgadzamy się 

na rybkę w akwarium, kanarka 

w klatce czy patyczaka; no, 

może na chomika, bo wiele nie 

kosztuje, a kiedy zdechnie, żal 

nie jest zbyt dotkliwy. 

 Z drugiej strony, coraz 

częściej słyszymy o niezwy-

kłym okrucieństwie ludzi wo-

bec zwierząt: o koniach lub cie-

lętach przewożonych w strasz-

liwych warunkach, psach wy-

rzucanych z samochodów, 

przywiązywanych do drzew w 

lesie, lub bitych i głodzonych 

kotach, którym podrzuca się 

trutkę w jedzeniu, a podczas 

mrozów zamyka przed nimi 

piwniczne okienka. Wtedy, po-

ruszeni, podpisujemy petycje 

do administracji, albo sami na 

swej ulicy czy w bloku, wraz z 

sąsiadami, pomagamy prze-

trwać zły czas bezpańskim 

zwierzętom. 

 Bywa i tak, że zwierzę jest 

traktowane jako oznaka pozy-

cji, bo gdy się zajmuje odpo-

wiednie stanowisko, wypada 

mieć psa czy kota wysokiej ra-

sy, podobnie jak wypada mieć 

odpowiedniej marki samochód 

czy... okulary. 

 Zawsze jednak najbardziej 

poruszają opowieści ludzi o 

zwierzętach-ulubieńcach. Gdy 

się w nie wsłuchać, nietrudno 

dostrzec, że są to właściwie 

opowieści o ich właścicielach - 

o ich lęku przed samotnością, 

o ucieczce od codzienności, 

o tęsknocie za tym, aby być 

komuś przydatnym, o potrzebie 

rozmawiania z żywą istotą, na-

wet jeśli istota ta nie pojmuje 

wypowiedzianych słów... Taka 

przyjaźń jest prawdziwie bezin-

teresowna, nieinstrumentalna, 

niesłużąca niczemu konkretne-

mu. Wystarczy świadomość, że 

w domu czeka wymagający 

opieki pies czy kot, bo jest ma-

lutki albo bardzo stary, albo 

chory. I ta właśnie świadomość 

w wielu chwilach przydaje sen-

su naszemu życiu. 

 

 

 Dotykanie i głaskanie psa 

czy kota, przemawianie do nich 

to nie tylko przyjemność, to 

także rodzaj terapii: wyciszamy 

się, problemy nabierają właści-

wych wymiarów, lepiej rozu-

miemy siebie i innych, dostrze-

gamy drogi wyjścia z trudnych 

sytuacji. Dzieci zyskują prze-

konanie, że komuś są potrzebne 

i że są akceptowane takimi, ja-

kimi są w istocie. A dla nasto-

latków w trudnym okresie bu-

dowania swej tożsamości zwie-

rzę to jedyna istota, do której 

można mówić bez obawy, że 

jest się ocenianym za każde 

słowo. 

 Człowiek może żyć bez 

zwierząt, nie są one niezbędne 

w zaspokajaniu jego życiowych 

potrzeb. Ale tylko ci, którzy 

mają zwierzę, wiedzą, co ono 

znaczy dla każdego z domow-

ników! Ile każdego dnia z po-

wodu obecności w domu 

"zwykłego" kota czy psa poja-

wia się wzajemnych odniesień! 

Ile powodów do wymiany my-

śli, czasami kłótni! I jak powoli 

te interakcje wokół zwierząt 

zmieniają się w rozmowy i in-

terakcje między ludźmi. Jak 

dzięki zwierzątkom bliżej nam 

do siebie: dorosłym do doro-

słych, dorosłym do dzieci, 

a dzieciom do dorosłych. 

 A więc nawet małe zwie-

rzę w domu to prawdziwie 

wielki pośrednik między nami! 

 

 Na podstawie artykułu Anny 

Brzezińskiej i Elżbiety Hornowskiej -  

Instytut Psychologii UAM w Pozna-

niu, nr 5 (138) "Edukacja i Dialog" 

 

Beata Łosiowska—terapeuta 

JAK DOBRZE MIEĆ ZWIERZĄTKO! 


