
PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

Drodzy Rodzice, czas pandemii jest niewątpliwie trudny zarówno dla Was jak i dla Waszych 

pociech. Dzieci nie do końca rozumieją dlaczego nie mogą spotkać się ze swoimi kolegami      

i koleżankami w przedszkolu lub spotkać się z ukochanymi Dziadkami, co znaczą te 

wszystkie dziwne, nowe słowa, które słyszą w środkach masowego przekazu, czy dlaczego 

zajęcia logopedyczne są prowadzone inaczej niż dotychczas. Poniżej zamieszczamy kilka rad, 

które mogą pomóc Wam w tym trudnym czasie. 

1. Ważna jest rozmowa 

Rozmawiajcie z dzieckiem o panującej sytuacji. Wyjaśnijcie, czym jest pandemia, 

kwarantanna. Wytłumaczcie jaki jest cel izolacji. Podkreślcie jak ważna jest higiena 

ZWŁASZCZA w tym czasie. 

Dzieci oczekują prostych, jednoznacznych odpowiedzi oraz poczucia bezpieczeństwa   

i komfortu w tej sytuacji. Zjawisko koronawirusa można wyjaśnić dzieciom np. 

poprzez dostępne w Internecie bajki. 

2. Komfort 

Dzieci to doskonali obserwatorzy. Sama rozmowa na temat panującej sytuacji może 

nie wystarczyć, kiedy dzieci będą widzieć Was poddenerwowanych. Zadbajcie 

zarówno o swój jak i ich komfort – zachowujcie się racjonalnie i spokojnie. Warto 

spojrzeć na pozytywne strony obecnej sytuacji – możecie więcej czasu spędzić razem, 

jest to bardzo cenne dla Waszej relacji. 

3. Organizacja czasu 

Organizacja a także stałość i powtarzalność daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. 

Warto wprowadzić plan dnia, stały czas posiłków oraz różnych aktywności, zarówno 

zabaw, jak i ćwiczeń udostępnianych przez przedszkola oraz terapeutów. 

4. Wspólne aktywności 

Czas izolacji jest trudny pod względem organizacji czasu dzieciom w wieku 

przedszkolnym. Jednak może to być również czas odkrywania nowych umiejętności 

na których spróbowanie nigdy nie mieliście czasu, np. wspólne gotowanie, pieczenie.  

5. Kontakty 

Dzieciom trudno jest wytłumaczyć brak kontaktu z osobami, które do tej pory 

widywały na co dzień. Dzięki telefonom i komunikatorom internetowym jest to jednak 

możliwe – udostępnijcie dzieciom rozmowę z Dziadkami lub znajomymi                     

z przedszkola. Obu stronom na pewno poprawi to humor i wpłynie pozytywnie na 

relacje. 

6. Motywacja do ćwiczeń 

Współpraca z logopedą i regularne ćwiczenia w domu są warunkiem postępów           

w terapii logopedycznej. Obecna sytuacja utrudnia komfortowy kontakt ze 

specjalistami, jednak nie jest on niemożliwy. Warto skontaktować się z logopedą po 

wskazówki do pracy w domu dla dzieci. Należy jednak pamiętać, że nie tylko 

ćwiczenia typowo logopedyczne są istotne. Równie ważne są ćwiczenia możliwe do 

wykonania przy codziennych czynnościach, np.: 

 picie gęstych napojów przez cienką słomkę; 



 przenoszenie z pojemnika do pojemnika małych elementów, np. chrupków, 

podartych papierków itp. za pomocą rurki; 

 oblizywanie warg posmarowanych smakołykiem; 

 robienie bąbelków za pomocą słomki; 

 powtarzanie słownictwa na ćwiczoną głoskę np. podczas zakupów czy spaceru. 

Ponadto wykonując ćwiczenia logopedyczne warto wyznaczyć stałą ich porę.             

W przypadku dzieci przedszkolnych można wyznaczyć punkt odniesienia np. posiłek 

(np. ćwiczymy po obiedzie). Ćwiczenia nie będą nużące jeśli rozłożymy je w czasie – 

będziemy ćwiczyć krócej a częściej. Ma to również wpływ na wypracowanie 

autokontroli mowy. Materiał logopedyczny można wykorzystać na przeróżne sposoby 

– nie tylko do powtarzania słownictwa. Obrazki można wykorzystać do gry typu 

memory czy zwykłej gry planszowej: należy wyciąć obrazki i przykleić je na kartce 

lub w zeszycie w dowolnej kolejności. Czasami zwrot „ćwiczenia logopedyczne” 

może zniechęcać dziecko do ich wykonywania, może spróbujcie określać to 

„zabawą”? Można powtarzać słownictwo i gimnastykować język razem z postaciami   

z bajek. Ważne jest również wzmacnianie pozytywnie dziecka: Rodzicu chwal 

dziecko za każde, nawet najmniejsze postępy! Nagradzaj za solidną pracę: pieczątki, 

naklejki, zabawa w ulubioną grę. 

 


