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Wspomaganie płynności mowy dziecka, zalecenia dla rodziców

1. Nie zmuszamy, ale zachęcamy dziecko do mówienia, do rozmowy z nami, pozwalamy aby 
dziecko samo decydowało, co chce powiedzieć, nie instruujemy, co ma mówić, nie przerywamy.

2. Nie zmuszamy do rozmowy w gronie rodziny, znajomych i rówieśników, ani do prezentowania 
swych umiejętności.

3. Słuchamy dziecka uważnie, w sposób aktywny, aby dziecko czuło, że to co mówi - jest dla nas 
ważne. Spokojnie wysłuchujemy, bez ponaglania i kończenia wypowiedzi za dziecko.

4. Dajemy dziecku czas i uwagę, razem się bawimy; najlepszą formą będzie tu zabawa 
niedyrektywna, swobodna, wybierana przez dziecko – podążamy za inicjatywą dziecka, 
komentujemy zabawę, rozszerzamy ją dodając nowe pomyły.

5. Nie strofujemy i nie krytykujemy dziecka za to, że mówi niepłynnie, staramy się nie zwracać 
uwagi na to jak mówi, słuchamy – co mówi.

6. Nie mówmy w obecności dziecka o jego trudnościach z płynną mową, nie okazujmy przy nim 
niepokoju, zniecierpliwienia czy złości.

7. Zadbajmy o to, aby dziecko czuło się bezpieczne, kochane, akceptowane.
8. Cieszmy się wraz z dzieckiem z jego sukcesów, nawet tych małych, chwalmy dziecko stosując 

pochwały opisowe, dowartościowujmy je i wzmacniajmy jego samoocenę.
9. Jak najczęściej śpiewajmy z dzieckiem.
10. Starajmy się mówić do dziecka powoli i wyraźnie, gdyż intuicyjnie naśladuje ono nasz sposób 

mówienia. Mówmy w sposób prosty, łagodnie, z uśmiechem i życzliwością. Odpowiednio do 
wieku dziecka dobierajmy słownictwo. Proponujmy zabawę w wolno i cicho mówiące 
ludziki/żółwiki.

11. Nie chrońmy nadmiernie dziecka, nie uważajmy niepłynności za chorobę, zachęcajmy do 
samodzielnego działania i rozwiązywania problemów.

12. Ujednolićmy swoje postępowanie w stosunku do dziecka i róbmy to konsekwentnie ( ustalenia z 
członkami rodziny, nauczycielami).

13. W razie trudności – pomóżmy dzieciom w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i zadbajmy, 
aby czuło się bezpiecznie w grupie. 

14. W razie trudności – pomóżmy dziecku rozpocząć wypowiedź, np. powiedzmy z nim pierwsze 
słowo w wolnym tempie.

15. Zachowajmy stały rytm dnia. Wyeliminujmy pośpiech i nieoczekiwane zmiany – w miarę 
możliwości, co zapewni dziecku poczucie bezpieczeństwa.

16. Zapewnijmy dziecku odpowiednią ilość snu i wypoczynku, wyciszenia emocjonalnego przy 
spokojnej muzyce.

17. Umożliwiajmy dziecku spędzanie jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu. Aktywność
rozładowuje wewnętrzne napięcia.

18. Jeśli jest taka możliwość, postarajmy się , aby dziecko uczęszczało na logorytmikę.
19. Prowadźmy z dzieckiem zabawy oddechowe i relaksacyjne (np. puszczanie baniek mydlanych, 

dmuchanie na piłeczkę pingpongową aby trafiła do celu, dmuchanie przez słomkę na piórka, 
kawałki bibuły, zabawy z płomieniem świeczki – dmuchamy aby płomień „tańczył”, „huśtawka 
dla misia”: oddychanie w pozycji leżącej z misiem na brzuchu: wdech-miś unosi się do góry, 
wydech – miś opada, korzystanie  z treningów autogennych dla dzieci (słuchanie i wczuwanie się
w treść bajek, relaksacja ciała).

20. Prowadzenie „gimnastyki buzi” – usprawnianie warg i języka (opis ćwiczeń znaleźć można w 
zakładce „ćwiczenia narządów artykulacyjnych”)

21. Korzystajmy ze zbioru opowiadań logopedycznych S. Chmiel „Płynne i potknięte przygody 
pszczółki Basi”.

Zalecenia opracowane zostały na podstawie programu logopedycznego  D. Kamińskiej „Wspomaganie 
płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego”, książki R. 
Byrne „Pomówmy o zacinaniu” oraz własnych doświadczeń.
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