
Logopedyczne inspiracje 

 

Będąc logopedą, pracując w bliskim kontakcie fizycznym z drugą osobą, zdaję sobie 

sprawę, że przerwy w pracy terapeutycznej wpływają na jej efektywność i dlatego chcę 

zachęcić Państwa do kontynuowania ćwiczeń logopedycznych w zaciszu domowego ogniska.  

Z myślą o tych, którzy chcieliby w tym czasie korzystać nie tylko z dotychczasowych 

notatek i materiałów wklejanych do zeszytów lub teczek dzieci (o ile te zostały przez rodziców 

założone), proponuję różnego rodzaju zadania z obszaru logopedycznego. Jednocześnie 

zaznaczam, że trudno bez profesjonalnej i specjalistycznej platformy w maksymalnym stopniu 

dostosować i zindywidualizować dobór zakresu materiału i treści, bowiem bezpłatnie dostępne 

na stronach internetowych propozycje są kierowane do ogólnej populacji dzieci z wadami 

wymowy. 

Dlaczego? 

Po pierwsze. Często jest tak, że jedna wada wymowy ma różną etiologię, np. sygmatyzm 

międzyzębowy. U jednych jego przyczyną jest wada zgryzu, u drugich mała sprawność języka 

lub krótkie wędzidełko podjęzykowe, u kolejnych nieprawidłowy sposób połykania  

i oddychania, a u kolejnych nawykowe naśladowanie kogoś z rodziny. We wszystkich  

tych przypadkach w bezpośrednim kontakcie przy wykonywaniu tych samych ćwiczeń będę 

zwracała uwagę i kładła nacisk na inne bodźce, wywołujące prawidłową realizację głoski 

aktualnie ćwiczonej. 

Po drugie. W logopedii ważna jest kolejność zdobywania poszczególnych umiejętności 

niezbędnych do poprawnej artykulacji danej głoski czy grupy głosek. Z tego powodu z ogromu 

treści bezpłatnie dostępnych w Internecie nie ma możliwości zaproponowania dla każdej osoby 

dokładnego dostosowania materiału do bieżących potrzeb. Dzieje się tak, ponieważ dzieci 

będące na etapie usprawnianie narządów mowy są w różnych jego cyklach: takie, które potrafią 

już przez kilka sekund unosić język, a inne dopiero uczą się to robić.  Są też dzieci na różnym 

etapie rozwijania słuchu fonemowego.  

Po trzecie. Każde dziecko ma swój temperament, potrzebuje innych bodźców, 

wprowadzenia dostosowanych zasad i motywacji. Wiele z dzieci, będących klientami PPP,  

ma jeszcze dysfunkcje w innych obszarach, które wpływają na jakość funkcjonowania i tworzą 

ograniczenia, wymagające bardzo zindywidualizowany program …, a tego nie można 

przewidzieć zamieszczając ćwiczenia ogólnodostępne w Internecie. 

Po czwarte. Mam świadomość, że materiały zamieszczone w „sieci” nie zawsze trafiały 

do niej zgodnie prawem. W związku z powyższym nie będę kopiowała i rozpowszechniała, czy 

rozsyłała materiałów z Internetu, takich jak: ksera, zdjęcia, fotokopie, skany ćwiczeń 

logopedycznych. Zaproponować chcę kilka stron, choć niezweryfikowanych prawnie przeze 

mnie pod kątem praw autorskich, które wzbudzają moje zaufanie.  

Każdy z poniższych linków stanowi zbiór wszechstronnych i bardzo zróżnicowanych 

ćwiczeń logopedycznych na m.in.: wad wymowy, usprawniania narządów mowy i rozwijania 

słuchu fonemowego. W związku z powyższym, stosując się do trzech powyższych zasad, każda 

z zaproponowanych stron będzie źródłem wielu logopedycznych „zabawo-terapii”. 

 

 

KOLEJNOŚĆ ZAPISU PRZYPADKOWA: 

https://domologo.pl/category/logopedia/ 

 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/gry-logopedyczne/ 

 

https://pl.pinterest.com/logopediap/ 

 

https://domologo.pl/category/logopedia/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/gry-logopedyczne/
https://pl.pinterest.com/logopediap/


https://www.printoteka.pl/dl/materials/category/1 

 

https://www.logomiaupedia.pl/search/label/logopedia 

 

https://www.superkid.pl/cwiczenia-
logopedyczne?gclid=EAIaIQobChMIusHyqYqu6AIVilHCCh2T7AwaEAEYASAAEgJsGfD_BwE 

 

http://www.logozabawy.pl/search/label/%C4%87wiczenia%20buzi%20i%20j%C4%99zyka 

 

https://www.mimowa.pl/ 

 

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/cwiczenia-sluchu-fonemowego-z-gloskami-w-i-f-

propozycje-na-dlugi-pobyt-w-domu-z-dzieckiem/ 

 

 

Jak z tego korzystać?  

Jeżeli ma to zastąpić nasze spotkania, to logopedycznymi ćwiczeniami bawimy się: 

1.  nie dłużej niż 45 minut (wliczając w to: rysowanie/malowanie, wycinanie, klejenie, 

lepienie, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe i artykulację głoski); 

2. dorośli razem z dziećmi: bowiem należy kontrolować sposób wykonania ćwiczenia i jakość 

wypowiadanych dźwięków przez dziecko; 

3. wykazując zainteresowanie i radość ze wspólnie (z dzieckiem) wykonywanych zadań. 

 

Jestem pewna, że powyższe strony stanowią studnię bez dna, z której wyciągać można 

wiadrami: wiele mądrości, dużo zabawy, mnóstwo pomysłów i inspiracji, ale co najważniejsze: 

stanowić one będą „korytarz”, łączący ćwiczenia logopedyczne w poradnianym gabinecie nr 3 

z logo-zabawą w domowym zaciszu. 

Tego Państwu życzę w tych „familijnych” dniach. 

                                                                                                   

                                                                                     Do zobaczenia wkrótce, 

                                                                             Agnieszka Podolska - Ulatowska 
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