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RODZIC W  TERAPII

Rola rodzica w terapii logopedycznej swojej pociechy jest 

ogromnie ważna. Oczywiste jest, że to logopeda czuwa nad 

wszystkim, daje wskazówki jak pracować, ale właśnie 

dodatkowo  praca z rodzicem jest jednym z czynników, 

dzięki któremu uzyskamy zamierzone efekty. Postawy i 

oczekiwania rodziców wobec terapeutów i samej terapii są 

bardzo różne. Jedni chętnie współpracują, pokazując 

ogromne zaangażowanie, inni są bardziej obojętni i 

wycofani.



Rodzic aktywny, będący dla dziecka autorytetem, wzorem do 

naśladowania i motywacją, sam powinien wierzyć w sukces 

terapii, dostrzegać postępy dziecka, chwalić i cieszyć się nawet z 

najmniejszych sukcesów. Dziecko widząc szczerą radość i 

pozytywne nastawienie rodzica ma poczucie, że osiąga progres, 

a jego starania i trud włożony w zajęcia przynoszą oczekiwane 

efekty, dlatego też chętniej ćwiczy i dużo efektywniej pracuje.



FORMY  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI

Kierując się swoim doświadczeniem w pracy logopedycznej, nieustannie 

uczymy się i szukamy sposobów pozyskania sobie rodzica, jako 

sprzymierzeńca w prowadzonych działaniach. Przykładowe formy współpracy 

logopedy z rodzicem w naszym przedszkolu to:

1. Objecie opieką logopedyczną dzieci z orzeczeniem, opinią, wyłonionych na 
podstawie badań przesiewowych,

2. Udzielanie rodzicom porad i wskazówek,

3. Prowadzenie cyklicznych zajęć/spotkań z rodzicami w ramach profilaktyki 
logopedycznej.

4. Indywidualne spotkania z rodzicami w celu wymiany spostrzeżeń.



KONKURS DLA RODZICÓW

Próbując rozszerzyć zakres współpracy z rodzicami postanowiłyśmy  w 

ramach obchodów Światowego Dnia Logopedy oprócz grupowych zajęć 

logopedycznych zorganizować  konkurs pod hasłem  „Zostań twórcą gry i 

pomocy logopedycznej”. Konkurs adresowany był do rodziców oraz dzieci z 

naszego przedszkola, a zadaniem uczestników było wykonanie  pomocy 

logopedycznej. Konkurs miał na celu zachęcić rodziców do wspólnej pracy i 

zabawy ze swoim dzieckiem, rozwijać inwencję twórczą, sprawność 

manualną, wyobraźnię oraz zacieśnić więź z przedszkolem. Głównym jednak 

naszym zamierzeniem było zwiększenie zaangażowania rodziców w pracę 

logopedyczną oraz pozyskanie nowych pomocy do terapii logopedycznej.



PODSUMOWANIE KONKURSU

Konkurs przeszedł nasze oczekiwania z uwagi na 

pomysłowość rodziców i ilość złożonych prac.  

Wpłynęło bardzo dużo ciekawych i kreatywnych gier 

oraz  pomocy wykonanych przez rodziców wspólnie z 

dzieckiem. Dzięki zaangażowaniu rodziców 

wzbogaciłyśmy gabinet logopedyczny o nowe pomoce, 

które codziennie wykorzystujemy w swojej pracy. 

Poniżej przedstawiamy pomoce wykonane na konkurs.



JESIENNE DRZEWO

- usprawniania aparatu oddechowego.

- wydłużanie fazy wydechowej



SYLABOWE LODY

- rozwijanie analizy i syntezy sylabowej

- rozwijanie słuchu fonemowego



UZUPEŁNIJ WYRAZ
- doskonalenie słuchu fonemowego

- wyróżnianie głosek w nagłosie wyrazów



LOGO BINGO

- utrwalenie prawidłowej wymowy głosek szumiących

- rozwijanie słuchu fonemowego



. 

BYSTRE  OCZKO

- utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących, ciszących oraz syczących 



MOJE SYLABY

- doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów

- doskonalenie  percepcji wzrokowej



KÓŁKO I KRZYŻYK

- utrwalenie prawidłowej wymowy głosek

-doskonalenie słuchu fonemowego



CO TU NIE PASUJE?
- doskonalenie spostrzegawczości



KSIĄŻECZKA  AKTYWIZUJĄCA

- rozwijanie umiejętności kategoryzacji

- rozwijanie umiejętności wczesnego czytania 



ZAKRĘCONE WYRAZY

- doskonalenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów,

- doskonalenie sprawności manualnej

- doskonalenie percepcji wzrokowej 



KOSTKI LOGOPEDYCZNE

- korygowanie wadliwej wymowy głosek tylnojęzykowych, ciszących i szumiących .

- rozwianie pamięci słuchowej 



SENSORYCZNE DOMINO

- korygowanie wadliwej wymowy głosek szeregu syczącego w izolacji

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,



ZABAWY LITEROWE
- rozwijanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów

- rozwijanie percepcji wzrokowej



LOGO CIUCHCIA

- rozwijanie mowy czynnej – wyrażenia dźwiękonaśladowcze

- rozwijanie werbalizacji

- korygowanie wadliwej artykulacji głosek tylnojęzykowych



GRY LOGOPEDYCZNE
- doskonalenie słuchu fonemowego,

- utrwalanie prawidłowej wymowy głosek trzech szeregów



UCIEKAJ MYSZKO DO DZIURY

- korygowanie wadliwej artykulacji głosek szumiących 

- doskonalenia słuchu fonemowego



KOSTKA LOGOPEDYCZNA
- utrwalanie prawidłowej wymowy głosek trzech szeregów

doskonalenie słuchu fonemowego



EKO GRA LOGOPEDYCZNA

- rozwijanie umiejętność odczytywanie sylab

- korygowanie wadliwej wymowy głosek szumiących , syczących , tylnojęzykowych



SŁOIKI LOGOPEDYCZNE

- rozwijanie słuchu fonemowego,

- korygowanie wadliwej wymowy głosek szumiących i syczących w nagłosie , śródgłosie 

oraz wygłosie 



ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

Podsumowanie konkursu odbyło się podczas obchodów 

Europejskiego Dnia Logopedy. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy gry i 

książeczki.  

Mamy nadzieję, że wszystkie pomoce na długo posłużą 

dzieciom podczas zajęć logopedycznych oraz przyczynią 

się do utrwalania prawidłowej wymowy. Rodzice 

natomiast, bawiąc się razem z dzieckiem, wykorzystają 

swoje pomysły oraz nasze porady w domowej terapii 

logopedycznej.
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