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 W momencie przekrocze-

nia progu szkolnego w życiu 

dziecka pojawiają się nowe obo-

wiązki. Jednym z nich jest odra-

bianie prac domowych. Celem 

tej formy pracy jest najczęściej 

utrwalenie, rozszerzenie i pogłę-

bienie wiedzy. Od samego po-

czątku należy wdrażać ucznia do 

obowiązkowości i samodzielno-

ści. Czy to znaczy, że nie należy 

pomagać? Oczywiście im młod-

sze dziecko, tym częściej będzie 

potrzebowało pomocy ze strony 

osoby dorosłej. Warto jednak 

robić to w sposób umiejętny, wy-

kształcając w dziecku odpowied-

nie nawyki.  

 Niezwykle istotnym czyn-

nikiem przy odrabianiu prac do-

mowych okazuje się planowanie. 

Z czasem może przekształcić się 

to w pewien domowy „rytuał”, 

nad którego przebiegiem na po-

czątku będzie czuwał rodzic, 

a później samo dziecko. Poniżej 

zaprezentowano kilka istotnych 

wskazówek, na które warto 

zwrócić uwagę jeżeli chcemy, 

aby proces odrabiania prac do-

mowych był efektywny i nie ko-

jarzył się jedynie z przykrym 

obowiązkiem. 

 

 Warto wyznaczyć stałą po-

rę odrabiania lekcji. Oczy-

wiście nie może to być od 

razu po powrocie ze szko-

ły. Dziecko musi mieć czas 

na odpoczynek i regenera-

cję. Przed przystąpieniem 

do pracy powinno być na-

jedzone. Rodzic może 

przypomnieć o  zbliżającej 

się godzinie wykonywania 

zadań. Nie zapominajmy o 

wywietrzeniu pokoju! 

 Należy przygotować odpo-

wiednie miejsce pracy. Do-

brym pomysłem staje się 

zaangażowanie dziecka w 

aranżację własnej prze-

strzeni. Niech to będzie 

spokojny kącik w pokoju z 

przygotowanymi wcze-

śniej potrzebnymi przybo-

rami, tj. książki, wyposa-

żony piórnik, tablica do 

przyczepiania ważnych 

informacji. Na biurku po-

winny znaleźć się tylko 

niezbędne rzeczy i woda 

do picia. Nauczmy dziecko 

pracy w porządku wokół 

swojego stanowiska. 

Z pewnością będzie to dla 

niego ułatwienie 

w koncentracji uwagi. 

 Zadbanie o odpowiednie 

oświetlenie to również 

istotny szczegół. Jeżeli 

dziecko jest leworęczne to 

światło powinno padać 

z  prawej strony lub z góry. 

 Planowanie odrabiania 

prac domowych powinno 

uwzględniać listę i kolej-

ność zadań do wykonania 

oraz czas na przerwy. Naj-

lepiej aby dziecko spędziło 

przerwy aktywnie. Niech 

wykona ćwiczenia fizycz-

ne (np. podskoki, pajacyki) 

oraz zrobi kilka głębokich 

wdechów i wydechów. 

Jak pomagać dziecku w odrabianiu prac domowych? 
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 Jeżeli zadania okazują się 

dłuższe (wypracowania, 

nauka wierszy na pamięć, 

czytanie lektur) warto 

wcześniej ustalić dni tygo-

dnia i pory dnia przezna-

czone na  naukę. Ustalenia 

można zapisać w termina-

rzu. Odpowiednio przemy-

ślany sposób postępowania 

i podział większego zada-

nia na mniejsze kroki mogą 

być pomocne przy przy-

swojeniu trudniejszych za-

gadnień. 

 Sprawdziany wiadomości 

dobrze poprzedzić powtór-

kami z mniejszych partii 

materiału. Warto nauczyć 

dziecko tworzenia map 

myśli, kolorowych notatek, 

podkreślania w tekście naj-

ważniejszych informacji. 

 Prace pisemne mogą zostać 

wcześniej sprawdzone 

przez rodzica. Jednak nale-

ży pamiętać, aby dziecko 

nakierować i sprawić, że 

samo poprawi swoje błędy. 

W tym celu można zazna-

czyć wyrazy, w których 

występują błędy ortogra-

ficzne. Natomiast zada-

niem dziecka będzie 

sprawdzenie poprawności 

zapisu w słowniku ortogra-

ficznym. Z czasem dziecko 

nauczy się samodzielnie 

kontrolować własne zada-

nia. 

 Spokojna atmosfera towa-

rzysząca odrabianiu lekcji, 

pozbawiona napięcia i ner-

wowości pomaga uczniowi 

w odpowiednim nastawie-

niu i pozytywnym myśle-

niu o  swoich obowiąz-

kach. 

 Udzielanie pochwał za 

wkład pracy i starania to 

doskonała motywacja do 

pokonywania  trudności 

oraz sposób na podniesie 

poczucia własnej wartości. 

Tym samym podnosimy 

motywację do odrabiania 

pracy domowej kolejnego 

dnia :) 

 Wykorzystanie wiedzy na 

temat stylów uczenia się i ustale-

nie, jaki sposób uczenia się jest 

najskuteczniejszy dla dziecka 

mogą stanowić kolejną odpo-

wiedź na pytanie postawione na 

początku artykułu. Odpowiednia 

stymulacja wzrokowców powin-

na zakładać: 

 stosowanie barwnych ilu-

stracji, plakatów, książek 

i innych rekwizytów; 

 oglądanie filmów; 

 patrzenie w dal/ w zieleń; 

 wieszanie w pokoju (w wi-

docznych miejscach) 

plansz, obrazków itp.; 

 rysowanie schematów, wy-

kresów, map myśli; 

 używanie kolorowych za-

kreślaczy w celu podkre-

ślania najważniejszych tre-

ści lub rysowania wokół 

nich pętli, ramek, kół; 

 robienie notatek z przeczy-

tanej treści. 

 Jeżeli nasze dziecko prefe-

ruje słuchowy styl uczenia się to 

trzeba uwzględnić następujące 

wskazówki: 

 słuchanie relaksacyjnego 

utworu przed rozpoczę-

ciem odrabiania lekcji lub 

jako przerwa w nauce; 
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 nagrywanie i odtwarzanie 

materiału do nauki; 

 mówienie/ opowiadanie 

treści do zapamiętania; 

 śpiewanie piosenek jako 

sposób na naukę; 

 rozwijanie zainteresowań 

związanych z muzyką. 

 Dla ucznia preferującego 

kinestetyczny styl uczenia się 

korzystne okazują się: 

 ćwiczenia ruchowe przed 

przystąpieniem do nauki 

lub podczas przerwy; 

 ćwiczenia ruchowe rąk i 

nóg usprawniające komu-

nikację między lewą i pra-

wą półkulą mózgu; 

 wykonywanie ruchów w 

trakcie nauki (chodzenie 

po pokoju, gestykulacja, 

taniec, klaskanie); 

 powtarzanie materiału edu-

kacyjnego podczas jazdy 

na rowerze, na rolkach itp.; 

 dotykanie modeli, wyko-

nywanie doświadczeń; 

 odgrywanie scenek dramo-

wych; 

 rozwijanie zainteresowań 

sportowych. 

Warto rozpoznać u dziecka pre-

ferowany styl, ale jednocześnie 

aktywizować do korzystania 

z różnych technik. Na uwagę 

zasługują ćwiczenia kinezjologii 

edukacyjnej Dennisona (np. leni-

we ósemki, wodzenie wzrokiem, 

patrzenie w dal, rysowanie obu-

rącz, rysowanie nosem) oraz nie-

które z metody integracji senso-

rycznej.  
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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 podkre-

ślić 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 wskazane 

dla wszystkich dzieci, gdyż: 

 u dzieci mówiących prawi-

dłowo utrwalają poprawną 

artykulację; 

 u dzieci z wadami wymo-

wy przyspieszają terapię 

logopedyczną; 

 u dzieci z opóźnionym roz-

wojem mowy zapobiegają 

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: 

Z ABAWY 

ODDECHO-

WE 

 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 

 dmuchanie na lekkie 

przedmioty (piórka, piłecz-

ki pingpongowe, skrawki 

papieru) – wyścigi, strzela-

nie goli do bramki 

 gra na instrumentach mu-

zycznych (flecie, trąbce) 

Domowe zabawy logopedyczne. 
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 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. 

 

Z ABAWY 

USPRAW-

NIAJĄCE 

JĘZYK, WARGI, POLICZKI 

 zabawa w „Malarza” - ma-

lujemy językiem sufit 

(przesuwamy językiem po 

podniebieniu), ściany 

(przesuwamy językiem po 

policzkach od wewnętrznej 

strony), podłogę (za dolny-

mi zębami), ramy okienne 

(oblizujemy wargi), komin 

(dotykamy językiem do 

nosa), schody (wysuwamy 

język na brodę). 

 zabawa w „Sprzątanie do-

mu” – analogiczna do 

„Malarza” - sprzątamy ję-

zykiem sufit 

(podniebienie), podłogę 

(za dolnymi zębami), ścia-

ny (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 bro-

dę) 

 nadymanie policzków jak 

balonik 

 zabawa w „Młotek” – ude-

rzanie o górne dziąsła ję-

zykiem, naśladowanie wbi-

jania gwoździ 

 mycie lub liczenie zębów 

językiem 

 zabawa w „Trąbę słonia” – 

trąba (język) wszędzie po-

trafi dosięgnąć, dotyka 

ostatniego zęba na górze i 

na dole, po prawej i lewej 

stronie 

 zabawa z andrutami – 

przytrzymywanie andruta 

językiem za górnymi zęba-

mi; przyklejanie andruta 

językiem do podniebienia 

 oblizywanie warg posma-

rowanych kremem czeko-

ladowym, miodem bądź 

dżemem 

 oblizywanie językiem kub-

ka po jogurcie, talerzyka 

posmarowanego kremem 
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czekoladowym 

 lizanie lodów, lizaków 

 zabawa w „Pędzelek” – 

malowanie pędzelkiem 

(językiem) na podniebie-

niu różnych 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. 

 

D OBREJ ZA-

BAWY! 
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