
 

Drodzy Rodzice, 

poniżej zamieszczam propozycje ćwiczeń i zabaw: logopedycznych, rozwijających mowę 
dziecka, z elementami Integracji Sensorycznej, ogólnorozwojowych, wspierających 
rozładowywanie emocji. 

Zachęcam do korzystania z poniższych propozycji! 

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy: a.rodacka@p2.laziska.pl 

 

Masaż twarzy, to propozycja dla dziecka, które jest zarówno nadwrażliwe na dotyk 
w obszarze ust i twarzy (towarzyszyć może tu nadwrażliwość na smaki i zapachy), jak i dla 
dziecka poszukującego mocniejszych bodźców z czucia własnego ciała, w tym zarówno 
z obszaru głowy, twarzy (zauważamy, że lubi się przeciskać, pchać głową, przyciska różne 
przedmioty do twarzy). 

Masażem możemy dostarczyć bodźców zarówno z czucia powierzchniowego, jak 
i głębokiego (priopriocepcji). Dziecko lepiej poczuje obszar twarzy i ust, co przygotuje je do 
ćwiczeń logopedycznych. 

Możemy zaproponować, że każdy masuje sam siebie. Dziecko będzie wtedy dawkowało sobie 
siłę i natężenie ruchu- będzie więc to dawka optymalna dla każdego (zaobserwujemy też 
jakiego rodzaju bodźca potrzebuje). 

Oklepujemy, opukujemy opuszkami palców, obszczypujemy podbródek, brodę, policzki, 
wargi. Do masażu możemy wykorzystać także pędzelki, szczoteczki, gąbki. 

Możemy też oklepywać i opukiwać palcami głowę. 

 

Żabki stroją miny- ćwiczenia warg, języka, policzków oraz ćwiczenia oddechowe, 
zaczerpnięte z logopestka.pl  

Propozycja gry: 

- w tradycyjną grę karcianą „Piotruś”,  



- w grę „Memory”, jednocześnie ćwiczenie pamięci, szukając par takich samych żabek. 

Warto wydrukować karty na grubszym papierze lub podkleić je kolorowym papierem, aby 
obrazki nie prześwitywały od spodu. Do „Piotrusia” i „Memory” potrzebujemy wydrukowane 
dwa zestawy kart. 

Dzieci młodsze mogą losować kartę z zestawu kart rozłożonych i odwróconych do dołu 
obrazkiem (na blacie stolika, na podłodze), siedząc naprzeciwko rodzica i widząc jego twarz, 
próbując naśladować minkę, którą robi żabka, którą wykonuje też rodzic. Możemy ciągnąć 
karty raz rodzic - raz dziecko. 

Załączam karty do gry 

 

Zabawa ruchowa do piosenki A ram sam sam, nie tylko dla najmłodszych, 
zaproponowana przez Pomelody, link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=UiM_7RWntUE 

Zabawa rozwija uwagę słuchową, reagowanie na tempo w muzyce, naśladownictwo, 
orientację w schemacie ciała, wspiera rozwój koordynacji, pozwala rozładować trudniejsze 
emocje, a przede wszystkim jest świetną zabawą w rodzinnym gronie! 

 

Ćwiczenia mowy czynnej, wykorzystując elementy wczesnej nauki czytania, dla dzieci 
u których mowa rozwija się wolniej: 

- przygotowujemy karteczki z napisanymi przez nas sylabami (używając wielkich liter), na 
karteczce znajduje się jedna sylaba, poniżej propozycje sylab:  

PA PO PU PE PI PY 

MA MO MU ME MI MY  

BA BO BU BE BY BI 

LA LO LU LE LY LI 

- tworzymy pseudowyrazy, np. imiona ulubionych pluszaków, zabawek, zestawiając ze sobą 
dwie karteczki z sylabami, np. MELA POLA BEMI PULA MILA LEPA BILA, także 
przykład poniżej: 



 

- imiona zbudowane z sylab – karteczek najlepiej ułożyć przed pluszakiem, kolejno 
nazywamy zabawkę, używając gestów artykulacyjnych (przypominających dziecku jak 
ułożyć usta, język do wymawianych głosek), zachęcamy dziecko do powtórzenia, bądź 
dopowiedzenia sylaby; możemy też kreślić palcem pod czytanymi sylabami, 

- dziecko starsze, zainteresowane nauką czytania, może samodzielnie tworzyć imiona swoich 
ulubionych zabawek. 

 

Seplenienie międzyzębowe (s, z, c, dz), wskazówki dla rodziców: 

- o seplenieniu międzyzębowym mówimy, kiedy podczas wymowy głosek szeregu syczącego 
s, z, c, dz język dziecka znajduje się między zębami, 

- międzyzębowej wymowie głosek towarzyszyć może wada zgryzu, dlatego bądźmy czujni 
i kontrolujmy budowę zgryzu dziecka u dentysty, 

- seplenieniu międzyzębowemu towarzyszyć może nieprawidłowy typ połykania tzw. 
„niemowlęcy” (kiedy język dziecka podczas połykania płynów i pokarmów, zamiast kierować 
się ku górze i tyłowi, pracuje do przodu - właśnie między wały dziąsłowe i zęby); taka praca 
języka może się utrzymywać, kiedy dziecka przetrwale korzysta ze smoczka, butelki, ssie 
kciuk. 



Wskazówki do ćwiczeń w domu: 

- pokaż dziecku prawidłową wymowę: 1. czubek języka za dolnymi zębami, 2. zęby razem 
(paszcza krokodyla kłapie, słychać odgłos kłapiących zębów), 3. szeroki uśmiech, 4. syczymy 
jak wąż  sssssssssssss, 

- naukę wymowy rozpoczynamy od s, kolejno, z, c, dz, 

- każdą głoskę utrwalamy kolejno w sylabach, np.  

 SA, SO, SU, SE, SY,  

 ASA, OSO, USU, ESE, ASO, ASU, ASE, ASY, itp., 

 AS, OS, US, ES, YS, IS, 

- w wyrazach: 

 w nagłosie: sok, sala, itp., 

 w śródgłosie: osa, masło, usta, itp.,  

 w wygłosie: pies, nos, hałas, itp., 

- w wyrażeniach, połączeniach wyrazowych np.: bosa stopa, senna sowa, 

- w zdaniach, np.: Sylwia ma skakankę, 

- w mowie swobodnej, 

- w utrwalaniu wymowy dobrze sprawdza się nauka wierszyków na pamięć! 

 

Ćwiczenia rozwijające rozumienie wyrażeń przyimkowych oraz ich użycie w mowie, 
rozwijanie umiejętności budowy zdania: 

- przyimki wprowadzamy do mowy dziecka stopniowo, początkowo ćwiczymy je 
w opozycjach, np. do – z, na - pod; najważniejsze dla wyrażania podstawowych relacji 
w przestrzeni są dla dziecka przyimki: na, do, z, w, dla, u, pod, w dalszej kolejności: o, od, 
przed, za, nad oraz czasowy po  (zaczerpnięte z: J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna 
interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku 
życia, Kraków 2008), 

- do zabawy warto użyć zabawki, np. piłki, autka, lalki, misia oraz przedmiotów 
rzeczywistych, np. pudełka; świetnie sprawdzają się tu również mebelki dla lalek, figurki 
lalek/ zwierząt, 

- początkowo rodzic umieszcza np. misia na krześle, pod krzesłem, budując przy tym zdanie: 
Miś siedzi na krześle, Miś leży pod krzesłem, itp., dziecko słucha, rozwijając przy tym  
rozumienie przyimków, 



- na kolejnym etapie rodzic prosi, aby dziecko posadziło misia np. na krześle, dziecko próbuje 
wykonać polecenie, co dalej stanowi ćwiczenie rozwijające rozumienie przyimków, 

- na ostatnim etapie pytamy Gdzie jest miś? – dziecko próbuje odpowiedzieć: Miś siedzi na 
krześle, co stanowi ćwiczenie użycia przyimków w mowie, 

- bawmy się w ten sposób z dziećmi wykorzystując mebelki, figurki ludzi/zwierząt, inne 
zabawki, przedmioty, pytajmy: gdzie siedzi lala?/kto siedzi na/obok szafy, a kto przed, kto jest 
pod stołem, co jest pod łóżkiem itd. 

 

 


