
Wia do mym jest, iż nie tyl ko pra ca te ra peu ty ma

wpływ na po zy tyw ny efekt koń co wy te ra pii. Jed na ko -

wo waż ne jest za an ga żo wa nie ro dzi ców we wspól ną

pra cę te ra peu tycz ną. Ro dzi ce czę sto wy ma wia ją się

nie do sta tecz ną licz bą po mo cy te ra peu tycz nych, gdyż

ćwi cze nia wspo ma ga ją ce te ra pię pe da go gicz ną i lo -

go pe dycz ną nie jed no krot nie ko ja rzo ne są z wy ko rzy -

sty wa niem spe cja li stycz nej ba zy dy dak tycz nej.

Na szym ce lem jest po ka za nie ro dzi com, że wie le

przed mio tów co dzien ne go użyt ku świet nie na da je się

do wy ko ny wa nia ćwi czeń lo go pe dycz nych. 

Je ste śmy prze ko na ne, że przy kła do we ćwi cze nia

uła twią ro dzi com pra cę z dziec kiem w do mu, przy nio -

są sa tys fak cję z osią ga nych wy ni ków, da dzą przy jem -

ność wspól nej za ba wy, a tym sa mym wzmoc nią pra cę

te ra peu tów. 

Gło�sy�ga�zet�–�za�ba�wa�słu�cho�wa
Ga ze to we kul ki – za ba wa od de cho wa

Cel�ćwi�cze�nia
roz wi ja nie pa mię ci słu cho wej oraz słu chu fo ne mo we go,

usta le nie pra wi dło we go to ru od de cho we go.

Po�mo�ce
ga ze ty

Prze�bieg
Ro dzic po cie ra kart ką o kart kę, ude rza w kart kę, drze

ją oraz zgnia ta. Dziec ko po wta rza czyn no ści, sta ra jąc

się za pa mię tać to wa rzy szą ce im dźwię ki. Na stęp nie

za my ka oczy. Ro dzic po now nie de mon stru je „ga ze -

to we gło sy”, a dziec ko od ga du je ich na zwy. Na koń -

cu dziec ko ugnia ta kul kę z ga ze ty i kła dzie na otwar tej

dło ni. Wy ko nu je wdech no sem i sil nym wy de chem

usta mi pró bu je zdmuch nąć kul kę z dło ni. Za ba wę po -

wta rza my trzy ra zy.

Kó�łecz�ka�–�ćwi�cze�nie�ar�ty�ku�la�cyj�ne
Cel�ćwi�cze�nia

uspraw nia nie na rzą dów ar ty ku la cyj nych,

do sko na le nie ce lo wo ści i płyn no ści ru chów,

roz cią ga nie wę dzi deł ka pod ję zy ko we go,

pio ni za cja ję zy ka,

uczu la nie miej sca ar ty ku la cyj ne go.

Po�mo�ce
płat ki śnia da nio we, lu ster ko 
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Prze�bieg
Ro dzic przy kle ja dziec ku do czub ka wy cią gnię te go

ję zy ka pła tek śnia da nio wy. Za da niem dziec ka jest

przy kle je nie płat ka do pod nie bie nia gór ne go (tuż

za gór ny mi je dyn ka mi) tyl ko za po mo cą ru chów ję -

zy ka (ćwi cze nie wspo ma ga my ob ser wa cją w lu ster -

ku).

Pu�deł�ka�–�ćwi�cze�nie�awer�bal�ne
Cel�ćwi�cze�nia

roz wi ja nie słu chu awer bal ne go i pa mię ci słu cho wej.

Po�mo�ce
pu deł ka z so lą, ry żem i orze cha mi

Prze�bieg
Ro dzic po ka zu je pu deł ka z ar ty ku ła mi spo żyw czy mi

(na przy kład sól, ryż, orze chy). Na stęp nie po trzą sa -

jąc, de mon stru je ko lej no od gło sy oraz wy mie nia na -

zwy pro duk tów. Pro si o ich za pa mię ta nie. Po trzą sa

pu deł ka mi w zmie nio nej ko lej no ści i pro si o od gad -

nię cie, co jest w środ ku.

Świe�ce�–�ćwi�cze�nie�od�de�cho�we
Cel�ćwi�cze�nia

wy dłu ża nie fa zy wy de cho wej,

utrwa la nie pra wi dło we go to ru od de cho we go.

Po�mo�ce
świecz ki, za pal nicz ka

Prze�bieg
Za da niem dziec ka jest na bra nie po wie trza no sem

i zdmuch nię cie pło mie nia świecz ki jed nym wy de -

chem. Na stęp nie na le ży prze dłu żać wy dech w ta ki spo -

sób, aby pło mień nie zgasł, tyl ko wy gi nał się (tak,

jak by tań czył).

Gło�sy�wo�dy�–�ćwi�cze�nie�słu�cho�we
Cel�ćwi�cze�nia

roz wi ja nie słu chu awer bal ne go.

Po�mo�ce
mi ska z wo dą, lek ki klo cek, słom ka

Prze�bieg
Ro dzic sta wia na pod ło dze mi skę z wo dą i de mon stru -

je „gło sy wo dy”. Pro si o za pa mię ta nie dźwię ku i je go

na zwy: plum – lek ki klo cek spa da do wo dy, plusk – po -

ru sza nie dło nią w wo dzie, bul got – wdmu chi wa nie

przez słom kę po wie trza do wo dy i two rze nie bą bel ków.

Dziec ko za my ka oczy. Ro dzic po now nie de mon stru je

„gło sy wo dy”, a dziec ko od ga du je ich na zwy.
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Bul�got�–�ćwi�cze�nie�od�de�cho�we
Cel�ćwi�cze�nia

utrwa la nie pra wi dło we go to ru od de cho we go,

wy dłu ża nie fa zy wy de cho wej.

Po�mo�ce
ku becz ki z wo dą, słom ki

Prze�bieg
Dziec ko otrzy mu je ku be czek z wo dą i po przez wdmu -

chi wa nie przez słom kę po wie trza do wo dy pró bu je

utwo rzyć bą bel ki. Na stęp nie po przez rów no mier ne

dmu cha nie pró bu je utwo rzyć na po wierzch ni wo dy

dziur kę (ma ły wir). Ro dzic ba wi się ra zem z dziec kiem

(de mon stru je ćwi cze nie).

Gdzie�jest�ze�gar?�–�ćwi�cze�nie�słu�cho�we
Cel�ćwi�cze�nia

do sko na le nie kon cen tra cji słu cho wej.

Po�mo�ce
kil ka cza pek, ze gar

Prze�bieg
Dziec ko za my ka oczy. W tym cza sie ro dzic roz kła da

na dy wa nie kil ka cza pek, pod jed ną z nich umiesz cza

gło śno ty ka ją cy ze ga rek. Za da niem dziec ka jest od -

gad nąć, spod któ rej czap ki do bie ga dźwięk.

Mo�ne�ty�–�za�ba�wa�ar�ty�ku�la�cyj�na
Cel�ćwi�cze�nia

uspraw nia nie na rzą dów ar ty ku la cyj nych,

do sko na le nie ce lo wo ści i płyn no ści ru chów.

Po�mo�ce
mo ne ty, krem do twa rzy, lu ster ko

Prze�bieg
Ro dzic na kła da dziec ku na pli czek tro chę kre mu. Do kre -

mu przy kle ja ma łą mo ne tę (5, 10 lub 20 gr – wcze śniej

zde zyn fe ko wa ną). Za da niem dziec ka jest od kle je nie mo -

ne ty bez uży wa nia rąk, a je dy nie po przez róż ne ru chy

po licz ka, ję zy ka i warg (dziec ko mo że ob ser wo wać bu -

zię w lu ster ku).

Śnie�go�we�ku�le�–�ćwi�cze�nie�od�de�cho�we
Cel�ćwi�cze�nia

wy dłu ża nie fa zy wy de cho wej,

kształ to wa nie pra wi dło we go spo so bu od dy cha nia.

Po�mo�ce
wa ci ki ko sme tycz ne

Prze�bieg
Dziec ko kła dzie na otwar tej dło ni wa ci ki i wy ma wia jąc

wie lo krot nie gło skę „p”, pró bu je go zdmuch nąć. Na -

stęp nie prze chy la gło wę do ty łu i pró bu je dmu chać

na wa cik tak, aby utrzy mał się w gó rze. Ro dzic ba wi

się ra zem z dziec kiem (de mon stru je ćwi cze nie).

Mecz�ping�-pon�ga�–�ćwi�cze�nie�od�de�cho�we
Cel�ćwi�cze�nia

wy dłu ża nie fa zy wy de cho wej.

Po�mo�ce
bram ka (na przy kład kar ton po bu tach), pi łecz ka ping -

pon go wa, fo lia alu mi nio wa

Prze�bieg
Mecz – kto zdo bę dzie wię cej bra mek. Ro dzic i dziec -

ko, wy łącz nie dmu cha jąc, na prze mian ce lu ją pi łecz -

ką ping pon go wą do bram ki wy ko na nej z pu deł ka

po bu tach. Dziec ko i ro dzic sia da ją na prze ciw sie bie

i sta ra ją się prze dmu chi wać do sie bie pi łecz ki wy ko -

na ne z fo lii alu mi nio wej.

Dzieci podczas prezentacji ćwiczenia.
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