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LOGOPEDIA W DOMU cz.VIII 

Temat tygodnia : Przebieg pracy nad wymową dziecka w pigułce. 

Strefa rodzica ( chwila czytania) 

Na ogół planowanie terapii logopedycznej przebiega według określonych schematów.  

W pierwszej kolejności należy głoskę wywołać, następnie utrwalić, a na samym końcu 

zautomatyzować. Jednak, aby uzyskać zamierzone efekty, w terapię musi zaangażować się nie tylko 

dziecko i logopeda, ale przede wszystkim rodzic, o czym wielokrotnie wspominałam w poprzednich 

materiałach zamieszczanych na  stronie szkoły. 

 
Łączymy codzienne czynności z ładnym mówieniem, na przykład podczas sporządzania listy zakupów, 

planowania weekendowych aktywności,  czy podczas rodzinnych gier planszowych. Celem takiego 

postępowania jest zbudowanie u dziecka nawyków. Jak zapewne wiadomo, jest to proces 

długotrwały i nie odbywa się z dnia na dzień. Konsekwencją i systematycznością uda się wypracować 

automatyzację w swobodnych wypowiedziach.  

Dzisiaj przykłady zabaw logopedycznych w podróży : (na luzie) 

 Zaczynamy od zabawy w konika…. (kląskanie językiem), którego akurat możemy zobaczyć za oknem, 

czynimy próby naśladowania głosów zwierząt, ptaków, pojazdów, śmiechu ludzi, ale i ćwiczeń 
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pionizacji języka – na przykład, gdy podjeżdżamy pod górkę – podnosimy język do nosa lub do 

górnego wałka dziąsłowego. Gdy zjeżdżamy- język do brody, zakręty- język na boki, w kierunku uszu; 

rondo- język oblizuje wargi, liczy zęby. Możliwości jest wiele, jak widać. Warto pamiętać też o 

chuchaniu na szybę, dmuchaniu przez słomki od napojów, lizaniu lizaków lub lodów, bo to też 

ćwiczenia języka i też ćwiczenia oddechowe. Można bawić się (krótko) w nurkowanie na niby, 

parskanie, chrapanie – wykorzystując ciekawą sytuację, wydarzenie podczas podróży. Śpiewanie 

piosenek, recytowanie wierszyków – jest bardzo wskazane. Polecam też zabawy słowne ćwiczące 

język, wargi, słuch fonemowy, np.: 

Lelum polelum, lelum polelum…. 

Ente dente, ente dente….. 

Tik tak, tik tak….. 

Puk stuk, puk stuk…..  

Nalapatada, nolopotodo, nelepetede, nuluputudu, nylypytydy… 

Bda-pta, bdo-pto, bde-pte, bdu-ptu, bdy- pty… 

 

Zaczynamy od cichego, wspólnego realizowania owych wprawek, aż po głośniejsze. Wszystko zależy 

od pomysłowości, chęci i radosnego nastawienia, zarówno dzieci jak i rodziców. Poprzez taką zabawę 

wzmocnimy sprawność artykulatorów i rozwiniemy słuch fonemowy. 

 

Wierszyk na rozruszanie: 

 

Ach jak dzisiaj nam wesoło 

rozmasujmy sobie czoło 

Z góry na dół raz i dwa 

Takie czoło każdy ma 

Nad oczami, pod oczami 

Płyną łezki nam kroplami 

I od nosa w boki dwa 

Tralala tralala tralala 

Teraz buzia – uśmiech dzióbek,  

Uśmiech dzióbek, uśmiech- dziobek 

I pod brodą wciśnij Ra 

Połknij ślinę, bo już czas 

Pogładź sobie całą twarz 

W stronę uszu jeszcze raz 

Teraz poszczyp kilka razy 

Brawo, pięknie mów wyrazy! 
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AKROBATYKA JĘZYKA –kilka wierszyków, które sprawiają, że przy wypowiadaniu język zwija się w 

supeł: 
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