
Jak pracować z dzieckiem nad poprawną wymową 
 

W obecnej sytuacji nauczania na odległość wzrasta rola rodzica w prowadzenie terapii 

logopedycznej i poprawę stanu mowy, w tym artykulacji dziecka. Konieczne zatem jest 

regularne kontynuowanie ćwiczeń w domu, utrwalanie i rozwijanie nabytych w gabinecie 

logopedy umiejętności. Bez udziału i pomocy rodzica trudno o trwałą poprawę wymowy, a 

tym samym o sukces dziecka. 

Oto kilka zasad pracy rodzica z dzieckiem w domu 

 Należy zadbać o stałą porę wykonywania ćwiczeń. Można np. przyjąć, że po 

odrobieniu lekcji, po wykonaniu wszystkich obowiązkowych  zadań i potrzebnym 

dziecku odpoczynku, poświęcamy chwilę na ćwiczenia zadane przez logopedę. 

Unikajmy odkładania ćwiczeń na koniec dnia, kiedy dziecko jest zbyt zmęczone. 

 Lepiej ćwiczyć krócej, dwa, trzy razy dziennie niż raz a długo. Wówczas ćwiczenia 

nie będą takie nużące. Poza tym im częściej dziecko będzie się skupiało na 

prawidłowej wymowie, tym szybciej będzie utrwalało właściwe wzorce. 

  Jak najwięcej uczyć poprzez zabawę. Ćwiczenia nie mogą być dla dziecka karą. Do 

utrwalania wymowy warto wykorzystać obrazki , gry, zgromadzić przedmioty, w 

nazwach których słychać dźwięk, nad którym wspólnie pracujemy.  

 Przeplatajmy naukę z zabawą. Równie dobrze można poprosić dziecko o powtarzanie 

słów, zwrotów i zdań, kiedy koloruje lub bawi się czymś spokojnie albo wykonywać 

miny przed lustrem podczas codziennych czynności higienicznych. Jeśli dzieci 

narzekają na żmudne i nudne ćwiczenia, wyjaśniajmy, że od czasu do czasu trzeba 

zrobić coś, co jest z pozoru nieciekawe i nudne. Starajmy się pokazać, że wysiłek daje 

efekty. 

 Chwalmy dzieci za podjęty wysiłek, nie tylko rzeczywisty efekt. Czasem na poprawę 

wymowy trzeba długo czekać. Nie zniechęcajmy się, bądźmy w pomocy dzieciom 

cierpliwi i konsekwentni. 

 Wykorzystujmy każdą naturalną sytuację, aby „przemycić” kilka słówek do 

utrwalenia lub ćwiczeń.  

 Ćwiczmy razem z dzieckiem. Czasem dorośli wstydzą się robienia dziwnych min 

przed lustrem. Niepotrzebnie. Dziecku będzie łatwiej, gdy rodzic zaangażuje się w 

ćwiczenia razem z nim. 

 Dbajmy o prawidłowość własnej wymowy. Bywa, że dorośli mówią niedbale, zbyt 

szybko, mało wyraźnie. Pamiętajmy, że przykład idzie z góry. 

 Regularnie kontaktujmy się z logopedą prowadzącym terapię, aby konsultować 

postępy i sposób wykonywania ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


