
Jak motywować dzieci 

do pracy w domu- 

praktyczny poradnik 

logopedyczny dla 

Rodziców 



O czym należy pamiętad wykonując 
dwiczenia logopedyczne w domu?  

Zadbajmy o stałą porę wykonywanych 
dwiczeo. 

 Dziecko łatwiej zaakceptuje konieczność wykonywania 
ćwiczeń logopedycznych, jeśli staną się one częścią 
codziennego rytuału. 



Lepiej dwiczyd krócej, ale codziennie  
niż raz a długo  

 Codzienne, krótkie ćwiczenia nie będą takie nużące 
dla dziecka. Takie rozłożenie w czasie ma też korzystny 
wpływ na kształtowanie się nawyków prawidłowego 
mówienia. W ten sposób dziecko wypracowuje  
u siebie mechanizm autokontroli mowy i sprawniej 
przejdzie etap utrwalania w mowie spontanicznej 
wywoływanych głosek.  



Wykorzystujmy każdą  naturalną sytuację  
 Słowa można utrwalać podczas codziennych czynności 

lub wykonywania obowiązków. 



Dwiczmy razem z dzieckiem 

 Czasem dorośli wstydzą się robienia dziwnych min 
przed lustrem. Jeśli należymy do tych „wstydliwych”- 
pozbądźmy się fałszywego wstydu  i doceńmy, co nasza 
buzia i język potrafią zrobić. 



Dbajmy o własną wymowę 

 Bywa, że dorośli mówią niedbale, zbyt szybko, mało 
wyraźnie. Pamiętajmy, że przykład idzie z góry! 
Zadbajmy o prawidłową własną wymowę.  



Bądźmy cierpliwi i konsekwentni 

 Nie wolno wyśmiewać dziecka, jego wady ani braku 
postępów. Czasem mijają długie tygodnie  zanim 
pojawia się pierwsze efekty terapii. Konsekwencja 

 w realizowaniu ćwiczeń logopedycznych w domu jest 
ubezpieczeniem sukcesu.  



Motywacja do dwiczeo 

 Motywacja do ćwiczeń to coś, co raczej nie przyjdzie 
samo. Jeśli drodzy Rodzice jesteście szczęściarzami, 
których dziecko „samo chce” ćwiczyć, to wspaniale! 
Pamiętajmy jednak, że nawet najchętniej 
współpracujące dziecko miewa czasem kryzys 
związany z motywacją do ćwiczeń. Są one zjawiskiem 
naturalnym. Motywacje należy cegiełka po cegiełce 
budową i wzmacniać. 



Chwalmy dziecko za postępy 

 Chwalmy dziecko nawet za najmniejsze postępy- nic 
tak nie motywuje do pracy jak pochwały ze strony 
bliskich i ważnych dla niego osób. W trakcie ćwiczeń 
wystarczą krótkie i entuzjastyczne wypowiedzenia: 
„dobrze”, „świetnie!”, „dobrze sobie radzisz!”, „właśnie 
tak, super!”, „pięknie!”. Tuż po ćwiczeniach 
podsumujmy krótko prace dziecka: „świetnie Ci dziś 
poszło!”, „mówisz coraz wyraźniej”. 


