
Ćwiczenia logopedyczne w Ramach 

Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka 

13.05.2020 Ćwiczenia dla: Bianki, Adasia i Pawła 

 

1. Ćwiczenie kontaktu wzrokowego 

Co ma wspólnego nauka mowy z nauką patrzenia? 

Bardzo dużo. Spostrzeganie jest pierwszym i podstawowym etapem rozwoju uczenia się 

komunikacji. Wzrok dostarcza człowiekowi wielu ważnych i różnorodnych informacji. Stymulacja 

analizatora wzrokowego jest konieczna u wszystkich dzieci z zakłóceniami rozwoju. Ucząc 

kontaktu wzrokowego, uczymy podstaw komunikacji. 

Możemy wykorzystać: 

- balony 

- bańki mydlane 

- inne przedmioty atrakcyjne dla dziecka 

 

Balon: Rodzic nadmuchuje balon powoli, proszę poczekać na kontakt wzrokowy przed każdym 

dmuchnięciem – czekamy aż dziecko spojrzy. W ten sposób może próbować zachęcać Was do 

dalszego dmuchania, pokazuje, że jest zainteresowane. 

Bańki mydlane: dmuchamy powoli, robimy przerwy – czekajmy aż dziecko spojrzy na Was albo w 

inny sposób zakomunikuje, że chce więcej. 

 

• Zabawa  „A - kuku” 

 

Potrzebne będzie: przewiewny szal. 

Bawimy się szalem chwilę z dzieckiem, należy dziecko zainteresować, a potem schować się pod nim 

– tak, by twarz nie była widoczna. Zachęcamy dziecko, aby ściągnęło z głowy, a gdy to zrobi 

mówimy „A kuku!”. Jest to zabawa, która wspiera koncentrację dziecka oraz kontakt wzrokowy. 

2. Śpiewające Brzdące – piosenki pokazywanki 

 

Śpiewające Brzdące są  ulubionym kanałem dzieci na YouTube, jeśli chodzi o piosenki 

dziecięce. Świetna animacja, piosenki na różne okazje, duże walory edukacyjne w szacie 

muzycznej. Włączenie dziecku paru piosenek w ciągu dnia nie jest wielkim uchybieniem 

rodzicielskim czy też pedagogicznym - nie ma nic złego w puszczaniu dzieciom piosenek, 

oczywiście z umiarem. 



Maluchy uwielbiają śpiewać, a kiedy jeszcze mogą zilustrować piosenkę ruchem, frajda jest na 

całego. 

Zabawy zachęcają dzieci do aktywności ruchowej i naśladowania, pełniąc jednocześnie funkcję 

terapeutyczną i edukacyjną. 

 

Poniżej linki: 

 

https://youtu.be/C3hg36xItpM 

 

https://youtu.be/AhQkie0ClIk 

 

https://youtu.be/iyUHe_mw1cE 

 

https://youtu.be/qhvS9qq8_g8 

 

https://youtu.be/nusPMHbwlrQ 

 

3. Ćwiczenie motoryki małej - segregowanie 

 

Potrzebne będą: fasola, groch, makaron 

 

Dzieci bawią się i zarazem ćwiczą- rozdzielają  różne ziarna. Paluszkami wybierają i sortują do 

oddzielnych miseczek. 

                    Logopeda – Paulina Bitiucka 
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