
„Terapia nie tylko w gabinecie” 

 Mowa jest dla wielu rodziców podstawowym wyznacznikiem rozwoju dziecka. Trudno się 

temu dziwić. Jest ona bowiem niezbędna do właściwego funkcjonowania indywidualnego oraz 

istnienia w sensie społecznym. Zdarza się jednak, iż stopień opanowania tej umiejętności jest nieco 

inny, niż mogliby rodzice tego oczekiwać, z różnych względów. Wówczas szukają pomocy, właściwej 

diagnozy, terapii, co jest działaniem właściwym. Należy jednak mieć na względzie, że mimo 

ogromnego wysiłku i chęci, jakie wkłada terapeuta w pomoc dziecku i jego rodzinie, nie uda się zbyt 

wiele osiągnąć bez systematycznej pracy w domu. Postępować należy według uzyskanych zaleceń, 

choć same działania nie muszą mieć charakteru sztywnego, nudnego powtarzania przed lustrem.  

Praca z możliwością kontroli wzrokowej jest istotna, zwłaszcza dla tych dzieci, które mają 

problem z czuciem ułożenia języka czy warg, lecz na pewnym etapie można ćwiczeniom nadać 

bardziej zabawowy charakter. Usprawnianie narządów mowy wykonujmy podczas np. walki na miny 

z ewentualnym ich rysowaniem, wskazując tym samym układ artykulacyjny, oraz usprawniając 

motorykę małą. Utrwalanie wywołanych już głosek będzie przyjemniejsze, jeśli wpiszemy  

je w dowolną grę planszową (np. powtarzanie kilku wyrazów w sposób prawidłowy przed kolejnym 

rzutem kostką), wspólne zakupy (np. wyszukujemy produkty na ćwiczoną głoskę), tworzenie 

śmiesznych, nawet pozbawionych większego sensu zdań, odnajdywanie w kalendarzu dziwnych imion 

z daną głoską, wycinanie z gazetek promocyjnych artykułów na utrwalane przez nas dźwięki mowy. 

Podobne ćwiczenia koncentrujące się na m.in. bogaceniu słownictwa można wykonywać podczas 

wspólnego czytania, lub słuchania czytanego tekstu, do którego zadajemy dziecku pytania, opisywania 

obiektów mijanych podczas spaceru, jazdy samochodem. Nieoceniona jest tu także literatura  

i piosenka dziecięca. Motorykę małą usprawniamy natomiast nie tylko podczas malowania, rysowania, 

gniecenia papieru, czy lepienia modeliną. Wspaniałą pomocą do ćwiczeń mogą się stać zwykłe 

spinacze do bielizny, których dziecko użyje do przypięcia np. obrazków na sznurku, bądź też 

segregując kolorami lub wielkością dopnie do kartki bloku technicznego. 

Zachęcam serdecznie rodziców do nowego, nieco szerszego spojrzenia na terapię swoich 

dzieci, która nie musi być dla obu stron jedynie drogą przez mękę, ale może się stać przede wszystkim 

dobrą zabawą i okazją do wspólnego spędzenia czasu.  


