
Oddziaływania logopedyczne wobec dzieci szkolnych 

 

Strategia, która jest działaniem w ramach 

postępowania logopedycznego, wynika z percepcyjnych 

możliwości dziecka objętego terapią. Dlatego jest to 

zawsze indywidualny program opracowany dla 

konkretnego dziecka, kierując się jednocześnie 

informacjami uzyskanymi w czasie badania. Każde dziecko objęte terapią logopedyczną ma 

opracowany indywidualny program uwzgledniający metodykę pracy z dzieckiem oraz 

indywidualne potrzeby i możliwości. 

W procesie dobrze zorganizowanej terapii logopedycznej występują określone etapy pracy 

korekcyjnej:  

1. Etap przygotowawczy,  

2. Etap właściwej korekcji dźwięku,  

3. Etap utrwalania. 

Na każdym z nich powinny być rozwiązywane zadania, które są podporządkowane 

ogólnemu celowi postępowania korekcyjno-terapeutycznego. W zależności od przyczyny wady 

wymowy, czas trwania poszczególnych etapów jest zróżnicowany. 

Program indywidualnej terapii logopedycznej składa się z następujących elementów:  

1. Ćwiczenia przygotowujące do wywoływania zaburzonych głosek.  

  

 ćwiczenia oddechowe,  

 ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,  

 ćw. stymulujące rozwój percepcji słuchowej (słuchowe),  

 ćwiczenia emisyjno- głosowe. 

 

 

2. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.  

 

 Wprowadzenie wzorca motorycznego -wywołanie głoski w izolacji i jej utrwalenie.  

 Utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym: w sylabach, w logotomach, 

wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach.  

 Ćw. utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach wyliczankach, 

powiedzeniach.  

 Automatyzacja popr. wymowy w mowie spontanicznej, opow. ilustracji, historyjek 

obrazkowych, rozmowy kierowane.  

Ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera można dołączyć do każdego  

z powyższych etapów. 

 



3. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną. 

 ćw. ortofoniczne (udział w zajęciach grupowych),  

 ćw. i zabawy z muzyką- logorytmika,  

 ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, 

koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji 

przestrzennej), 

 kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych 

tekstów, rymowanek, 

 wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, 

wskazywanie różnic pomiędzy gwarą a językiem literackim. 

 

Rodzic włączając się w realizację stworzonego programu, w codziennej pracy  

z dzieckiem, powinien pamiętać o systematyczności ćwiczeń.  

O momencie przechodzenia z etapu na etap decyduje logopeda prowadzący.  

Niezależnie od etapu na jakim znajduje się państwa dziecko, warto wykonywać ćwiczenia 

motoryki narządów artykulacyjnych dla usprawnienia bądź utrzymania ich sprawności. 

 

Propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych, zleca się wykonywanie przed lusterkiem. 

 

Ćwiczenia języka (zawsze usta szeroko otwarte) 

 język /szeroki i rozluźniony/ wysuwamy jak najdalej na brodę – piesek,  

 językiem staramy się dotknąć nosa – wąż,  

 czubek języka dotyka, na zmianę, do górnej i dolnej wargi – defilada języczka,  

 czubek języka dotyka do górnych i dolnych zębów (wewnętrzne strony zębów),  

 oblizywanie językiem górnej wargi (od lewego do prawego kącika ust) – wycieraczki 

w samochodzie,  

 oblizywanie językiem dolnej wargi (od lewego do prawego kącika ust),  

 oblizywanie obydwu warg dookoła (w jedną i druga stronę) - naśladowanie oblizywania 

buzi –kotek,  

 czubek języka dotyka na zmianę prawego i lewego kącika ust – huśtawka,  

 szukanie czubkiem języka ostatnich górnych i dolnych zębów – trąba słonia,  

 czyszczenie językiem górnych i dolnych, przednich zębów – królik Czyścioszek,  

 liczenie zębów czubkiem języka,  

 kląskanie,  

 masowanie podniebienia (od górnych zębów w kierunku gardła) – malowanie,  

 zlizywanie z pionowo ustawionego talerzyka, np. miodu, dżemu, pokruszonych 

wafelków (na mokrym talerzyku),  

 czubek języka dotyka przednich dolnych zębów od wewnętrznej strony, a środkowa 

część języka,,  

 dotyka górnych zębów – koci grzbiet. 

  

 



Ćwiczenia języka i policzków (usta zamknięte) 

 masaż policzków językiem-ruchy pionowe – rakieta,  

 wypychanie policzków czubkiem języka – gromadzenie zapasów przez chomika,  

 oblizywanie językiem zębów i dziąseł – łódź podwodna,  

 dorosły dotyka palcem na zewnątrz policzka dziecka, dziecko szuka językiem miejsca 

dotyku –strzelanie gola,  

 czyszczenie językiem kolejnych zębów. 

 

 

 Ćwiczenia żuchwy 

 zamykanie i otwieranie domku - szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski 

a, zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom,  

 grzebień - wysuwnie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej 

wardze, 

 cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie,  

 krowa - naśladowanie przeżuwania,  

 guma do żucia - żucie gumy lub naśladowanie. 

 

Ćwiczenia usprawniające wargi 

 balonik - nadymanie policzków, usta ściągnięte (dla urozmaicenia bawimy się  

w baloniki, które "pękają" przekłute palcami ),  

 całuski - usta układamy w "dziób" i cmokamy posyłając do siebie buziaki.  

 niejadek - usta wciągamy w głąb jamy ustnej,  

 zmęczony konik - parskanie wargami.  

 podwieczorek kotka, pieska - chwytanie ustami drobnych cukierków, chrupek, 

kawałków skórki chleba, itp.  

 kto silniejszy? - napinanie warg w pozycji rozciągniętej. Dwie osoby siedzące 

naprzeciw siebie trzymają ustami kartkę papieru i każdy ciągnie w swoją stronę (uwaga 

- dajmy dziecku szansę wygrania zawodów),  

 rybka - powolne otwieranie i zamykanie warg tworzących kształt koła, zęby 

"zamknięte",  

 świnka - wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek świnki,  

 wąsy - wysuwanie warg jak przy wymawianiu u, położenie na górnej wardze słomki lub 

ołówka i próby jak najdłuższego utrzymania,  

 drzwi do domu - buzia to domek krasnoludka, a wargi to drzwi do domku. Pokaż jak 

wargi ściągnięte do przodu, otwierają się i zamykają,  

 straż pożarna - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: eo, iu, au,  

 suszarka - utrzymywanie przy pomocy warg słomki, wciąganie powietrza nosem, 

wydychanie przez słomkę na dłoń (odczuwanie ciepłego powietrza),  

 pojazdy - naśladowanie poprzez wibrację warg warkotu motoru, helikoptera. itp. 

 

 



Ćwiczenia podniebienia miękkiego   

 zmęczony piesek - język wysunięty z szeroko otwartych ust, wdychanie i wydychanie 

powietrza ustami,  

 chory krasnoludek - kaszlenie z językiem wysuniętym z ust,  

 balonik - nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie 

wypuszczanie nosem,  

 biedronka, parasol, sukienka itp. - przysysanie kolorowych kółeczek poprzez wciąganie 

powietrza przez rurkę i przenoszenie na obrazek biedronki, 

 śpioch - chrapanie na wdechu i wydechu,  

 kukułka i kurka - wymawianie sylab: ku - ko, ku -ko, uku - oko, uku – oko, kuku - koko, 

kuku - koko.  

 

Ćwiczenia oddechowe: 

Ćwiczenia mobilizujące wyłącznie aparat oddechowy (przykłady): 

 wąchanie kwiatków;  dziecko  powoli wciąga  powietrze nosem  i równie powoli, aby 

zapamiętać ich zapach robi wydech,  

 zdmuchiwanie kawałków papieru z gładkiej powierzchni; dziecko dostaje plastikową 

rurkę i za jej pomocą ma zdmuchnąć np. 10 papierków,  

 wesołe wiatraczki; dziecko trzyma w ręku  wiatraczek i  na określony sygnał, np.: 

klaśnięcie  przybliża wiatraczek do ust i na niego dmucha,  

 zdmuchiwanie świecy,  

 dmuchanie na watkę lub piórko, aby długo utrzymywało się w powietrzu. 

  

Ćwiczenia na  wydłużenie fazy wydechowej (przykłady): 

 balonik; dzieci stojąc w kole naśladują nadmuchiwanie balonu powoli, aby nie pękł,  

 dmuchanie na świecę, w taki sposób, aby płomień wyginał się, ale nie gasł,  

 puszczanie baniek mydlanych,  

 mecz piłki pingpongowej; czworo lub dwoje dzieci siedzi naprzeciw siebie i dmuchają 

na piłeczkę, tak aby nie spadła ze stołu,  

 słomkę wkładamy do szklanki z wodą i nie dotykając jej powierzchni, wydmuchujemy 

w wodzie „dołek”,  

 zanurzamy słomkę w wodzie i leciutko dmuchamy , wywołując niewielkie bąbelki,  

 dmuchamy na zmianę: długo- krótko- jak najdłużej, słabo- mocno- bardzo mocno- 

gotuje się i kipi,  

 rurką do napojów zdmuchujemy papier z gładkiej powierzchni stolika, potem  

z powierzchni chropowatej; rozdmuchujemy kaszę, ryż, sól, płatki kukurydziane, 

ryżowe, 

 rurka może służyć do chwytania (przyciągania na wdechu) różnych lekkich 

przedmiotów: papierków, gąbki, waty, piłeczki pingpongowej albo ich wydmuchiwanie 

(na wydechu). 

-    Kto dmuchnie dalej? 

-    Kto mocniej? 



-    Kto szybciej? 

-    Kto trafi do celu? 

 

Ćwiczenia na rozruszanie przepony 

 naśladowanie śmiechu różnych osób: 

-    Jak się śmieje pan? ho, ho, ho..... 

-    Jak się śmieje pani? ha, ha, ha..... 

-    Jak się śmieje dziecko? hi, hi, hi.... 

-    Jak się śmieje staruszka? he, he, he....  

-    Jak się śmiejemy wesoło? 

-    Jak się śmiejemy cicho? 

 

 zabawa w echo- wołamy dzieci:  

Ala chodź, Ela chodź, Ola chodź, Ula chodź  

 

Zabawa fabularyzowana - szczególnie polecana przeze mnie.  

Scenariusz i bohaterów „historii” dopasowujemy do wieku i zainteresowań dziecka, 

doskonałym urozmaiceniem jest wspólne ilustrowanie, oto przykład: 

 Chory krasnoludek (Pan Kleks, Elza itp.)   

Krasnalek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł pan doktor 

- Jak się masz krasnalku? 

Krasnalek kaprysi, ziewa, nie chce jeść, nie chce pić. Chyba się przeziębił: 

- Ziewa szeroko z opuszczoną nisko dolną szczęką: aaaaaaaaaa 

- Nie chce jeść i bardzo chudnie: wciąganie policzków 

- Kaszle: z wysuniętym na zewnątrz językiem 

- Chętnie ssie smoczek: naśladowanie odruchu ssania 

- Bardzo marudzi: mmmm (murmurando) 

Wzywamy pogotowie, pogotowie jedzie: eo, eo, au, au, ay, ay, iu, iu,yu, yu 

Pan doktor zaleca: 

- Płukanie gardełka (gulgotanie) 

- Połykanie pastylek (naśladowanie połykania) 

- Oglądanie gardła w lusterku (podczas wymawiania samogłosek) 

Krasnalek zmęczony zabiegami ziewa (szeroko), ziewa i usypia: 

- Chrapie (na wdechu) 

- Chrapie (na wydechu) 

Budzi się . Będzie brał inhalacje: 

- Zaciska na przemian dziurki nosa (w tym czasie oddycha wolną dziurką) 

- Wdycha powietrze nosem - wydycha ustami. 

Krasnalek czuje się już lepiej- sprawdza czy gardło go jeszcze boli 

Trzyma ręką gardło i wymawia sylaby (przy szeroko otwartych ustach): 

ga go ge gu gy 

ka ko ke ku ky 

oko eke uku aku, 

ago ego ugu ogo 

ga go ge gu gy 



Zdrowy krasnoludek ma apetyt, zamyka usta i żuje coś smacznego (naśladowanie żucia).Po 

posiłku krasnal dostał czkawki:  

Ap-ap, op-op, up-up, ep-ep, yp-yp, ip-ip. 

 

 

Ćwiczenia ortofoniczne, szczególnie u dzieci szkolnych są bardzo ważnym elementem 

wspomagającym terapię logopedyczną oraz naukę czytania i pisania. Doskonalą 

funkcjonowanie mechanizmów rządzących mową. Należą do nich elementy ćwiczeń: 

 oddechowych,  

  fonacyjnych,  

  logorytmicznych,  

  kształcącacych słuch fonemowy i fonetyczny. 

W zależności od etapu pracy korekcyjnej na jakim znajduje się państwa dziecko należy 

kontynuować rodzaj zaleconych ćwiczeń przez logopedę, można dobrać nowe słowa, teksty 

czy historyjki. 

Neurologopeda Anna Pasierb 

 


