
 

RADY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW 
 

RODZICU! 

 

 Zadbaj, aby u twojego dziecka nie wykształcił się nawyk oddychania 

przez usta w dzień w czasie spoczynku i w nocy w czasie snu. 

 Niech twoje dziecko żuje, gryzie twarde pokarmy, zachęcaj je do zabaw 

usprawniających pracę języka i warg. 

 Sprawdź , czy twoje dziecko ma prawidłowy zgryz. 

 Zadbaj, aby twoje dziecko miało zdrowe zęby. Brak uzębienia, np. z 

powodu próchnicy może przyczyniać się do nieprawidłowej wymowy 

głosek. 

 Mów do dziecka językiem normalnym, nie spieszczaj, nie naśladuj 

dziecinnej wymowy. 

 Rozmawiaj z dzieckiem spokojnie i cierpliwie. 

 Tzw. okres pytań i przekory (3-7) lat wymaga szczególnej ostrożności. 

Pozostawiaj wtedy inicjatywę dziecku do mówienia, nie zmuszaj go do 

wypowiedzi , co może wywołać gniew i upór. 

 W rozmowie zachowaj naturalną intonację, nie podnoś głosu, unikaj 

ustawicznego poprawiania i wytykania błędów, które w tym czasie są 

normalne.  

 Codziennie czytaj dziecku na głos, przynajmniej 20 minut, dziecko 

poprawia swoją wymowę, doskonali ją, starając się naśladować to, co 

słyszy od otoczenia. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko także 

wzbogaca swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność 

koncentracji uwagi, umiejętność budowania zdań. 

 Zachęcaj dziecko do wspólnego czytania poprzez odpowiedni wybór 

książek: niech będą w nich kolorowe ilustracje, zabawne historyjki,  

 Podczas czytania niech twoje dziecko opowiada treść ilustracji, naśladuje 

różne odgłosy (np. szum wiatru, pukanie, odgłosy zwierząt). Wyrazy 

dźwiękonaśladowcze są doskonałym ćwiczeniem usprawniającym 

narządy artykulacyjne, przygotowują dziecko do wymowy kolejnych 

głosek. 

 Kupuj swojemu dziecku (szczególnie małemu) książeczki dźwiękowe. 

Niech słucha tych dźwięków i je naśladuje.  

 Zachęcaj dziecko do nauki wierszy na pamięć. Jest to doskonała forma 

ćwiczeń utrwalających wyrazistą wymowę. 

 



 

Zalecane książki przez fundację  Cała Polska czyta dzieciom 

 

Wiek 0-4 lata 

Marta Bogdanowicz Rymowanki-przytulanki 

Paulette Bourgeois, Brenda Clark – seria o Franklinie 

Jan Brzechwa Wiersze i bajki 

Czesław Janczarski Miś Uszatek 

Janosch Ach, jak cudowna jest Panama 

Astrid Lindgren Lotta z ulicy Awanturników 

Sam McBratney Nawet nie wiesz,jak bardzo Cię kocham 

Beata Ostrowicka Ale ja tak chcę 

Renata Piątkowska Opowiadania z piaskownicy 

Julian Tuwim Wiersze dla dzieci 

 

Wiek 4-6 lat 

Florence i Richard Atwater Pan Popper i jego pingwiny 

Hans Hristian Andersen Baśnie 

Wanda Chotomska Wiersze, Pięciopsiaczki 

Carlo Collodi Pinokio 

Waclaw Ctvrtek O gajowym Chrobotku 

Astid Lindgren - seria o Pippi Pończoszance 

HughLofting - seria o Doktorze Dolittle 

Alan A. Milne Kubuś Puchatek 

Małgorzata Strzałkowska Wierszyki łamiące języki 

Danuta Wawiłow Wiersze 

 

 


