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JAK WPROWADZIĆ DOBRE NAWYKI 

ŻYWIENIOWE? 
Dobre nawyki żywieniowe w dorosłym życiu opierają się na dobrych 

zwyczajach wyniesionych z domu. Dlatego już w dzieciństwie warto zadbać 

o to, by dziecko było świadome jak należy się odżywiać i dlaczego to takie 

ważne. Na rozmowę warto wykorzystać czas spędzony na wspólnym 

przygotowywaniu posiłków. Poza tym najważniejsza jest praktyka i dobry 

przykład - jeśli rodzice będą się odżywiali niewłaściwe, nie mają co liczyć 

na to, że ich dziecko samo wyrobi w sobie zdrowy tryb życia. W domu 

powinno znajdować się zdrowe jedzenie (słodycze i słone przekąski powinny 

być ograniczone do minimum), wszelkie posiłki powinny być świeże i 

atrakcyjne w wyglądzie. Obowiązki domowe mogą stanowić wspaniałą zabawę, 

zarówno dla mamy, taty, jak i dla dziecka. To prawda, mogą one zająć dużo 

więcej czasu, a kuchnia może wyglądać jak pobojowisko, ale dla dziecka czas 

włączenia się w domowe prace jest bezcenny - to zabawa, nauka i wielka 

frajda, gdy maluch zrobi coś pożytecznego i przyjemnego sam. 

 

 

MALUCH W KUCHNI 

Zachętą do wspólnego przygotowania posiłków mogą być razem wybierane 

przepisy kucharskie. Pozwól dziecku wybrać kilka potraw - propozycji, byście 

mogli później zdecydować, które danie wykonacie.  Wcześniej zróbcie listę 

zakupów, a czas spędzony na zakupach możecie poświecić na naukę - jak 



kupować nieuszkodzone owoce i warzywa, jaki nabiał jest najlepszy, jaki 

rodzaj pieczywa najzdrowszy. Dzieci w kuchni uczą się posługiwania 

sztućcami, nazw różnych przedmiotów i przypraw. Trenują swoją motorykę, 

dotykają rozmaitych kształtów i faktur, wąchają zapachy, czyli doświadczają 

świata wszystkimi zmysłami. Nie musisz specjalnie obserwować swego dziecka, 

by zauważyć, z jak wielkim zapałem odlicza pomidory do sałatki czy jabłka do 

szarlotki. Maluch może wsypywać odmierzoną mąkę i cukier do ciasta, wlewać 

wodę ze szklanki, drzeć sałatę na kawałki, kroić owoce i warzywa, ścierać 

marchewkę i jabłka na tarce. Podczas wyrabiania ciasta daj kawałek dziecku - 

niech wyrabia go swoimi paluszkami, polepszy swoją sprawność manualną. 

Maluch jest w stanie także nabijać kawałki sera, wędlin, ogórki i inne składniki 

na szaszłyki. Jeśli dysponujesz pokrojona wędliną i serem w plasterkach, to 

dziecko jest w stanie nawet zrobić sobie samo kanapkę! Po posmarowaniu 

kanapki masłem za pomocą drewnianego nożyka wystarczy nałożyć na chleb 

odpowiedni składnik i jeszcze udekorować ją kropką z ketchupu. Samodzielnie 

przygotowana kanapka smakuje najlepiej. Na rodzinne gotowanie najlepiej 

wybrać wolny dzień, gdy nie musisz się spieszyć do pracy, a telefon przestaje 

nerwowo dzwonić. Pozwalaj dziecku wykonywać proste czynności - objaśniaj, 

co jest do zrobienia, ewentualnie pokaż, jak to się wykonuje, a potem pozwól 

dziecku próbować. Nie bądź krytyczna wobec malucha - dziecko dopiero się 

uczy. Bądź cierpliwa i chwal dziecko za każdą wykonaną czynność. Powiedz mu, 

że jesteś z niego dumna, że lubisz i cieszysz się, kiedy ci pomaga i wdzięczna 

jesteś mu za zaangażowanie. A po kuchennych przygodach daj dziecku czas na 

odpoczynek - gotowanie wymaga dużo dziecięcej energii. 

NAUKA ZASAD PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA 

Podczas gotowania możesz uczyć dzieci także zasad prawidłowego żywienia - w 

zabawny i ciekawy sposób opowiedz maluchowi o wartościach odżywczych 

owoców i warzyw (np. by mieć dużo siły do grania w piłkę lub do ćwiczeń 

baletowych, jedz mnóstwo marchewki i kapusty), o wapniu zawartym w mleku 

jego przetworach, że najlepszy jest jogurt naturalny, ponieważ do niego 

można dodać owoce, na jakie ma się ochotę. Spędzając czas w kuchni z 

dzieckiem na przygotowaniu potraw, pokazujesz, że obiad to coś więcej niż 

otwarcie lodówki i skorzystanie z mikrofalówki. 

W trakcie kuchennych zabaw maluch czuje się traktowany "po dorosłemu". 

Postrzega siebie jako ważnego członka rodziny, którego pomoc i 

zaangażowanie jest dla ciebie istotne. 



JAK MĄDRZE KARAĆ DZIECKO? 

 

Dwu-, trzyletnie dziecko nie rozumie idei kary. Przedszkolak już tak. 

Karz go jednak tylko wtedy, gdy złamie zasady, które już zna i 

rozumie. Pamiętaj, że kara nie służy wyładowaniu twojej złości czy 

frustracji, ale uczeniu dziecka norm współżycia z innymi i chronieniu 

go przed konsekwencjami niebezpiecznych zachowań . Ma być 

sprawiedliwa i stanowić logiczną konsekwencję winy. (Szlaban na 

telewizję za pomalowanie stołu flamastrem jest bez sensu, lepiej 

będzie, gdy smyk pomoże w czyszczeniu blatu.) Wystrzegaj się kar 

fizycznych (nawet lekki klaps upokarza dziecko i zostawia 

przekonanie, że "silniejszy ma rację"), obrażania się, straszenia czy 

wzbudzania poczucia winy ("mamusia jest smutna przez ciebie"), a 

także porównywania z innymi, "grzecznymi" dziećmi. Krytykuj 

postępowanie, a nie samo dziecko. Doceniaj przeprosiny i chwal 

poprawę zachowania. 

Stawianie granic dzieciom jest trudne, co wynika najczęściej z braku 

konsekwencji w naszym postępowaniu. Gdy rezygnujemy z 

egzekwowania zasad, które sami ustaliliśmy, dziecko uczy się, że 

zasady obowiązują tylko czasem, obserwuje, jak je omijać, ustala 

własne i postępuje według nich. 

 

Te same zasady powinny obowiązywać wszystkich członków rodziny. 

Jeśli więc w naszym domu obowiązuje zasada "nie oglądamy telewizji 

przy posiłkach", to telewizor powinien być zawsze w czasie posiłków 

wyłączony. Jeśli choć raz o tym zapomnimy, możemy się spodziewać, 



że następnym razem nasze dziecko będzie się upierać przy oglądaniu 

bajek podczas śniadania. 

Bardzo często gdy prosimy dziecko, by coś zrobiło lub czegoś nie 

robiło, używamy długich, często niezrozumiałych dla niego 

sformułowań. By nasze komunikaty odniosły pożądany skutek, muszą 

być krótkie i jednoznaczne. I tak zbliżamy się do sprawy 

najistotniejszej: niech słowa nie zmieniają znaczenia. Niech "nie" 

znaczy "nie" w każdych okolicznościach, a "tak" niech zawsze znaczy 

"tak". W innym przypadku wprowadzamy chaos. Dziecko nie rozumie, 

dlaczego raz "nie" znaczy kategoryczny sprzeciw, a w innej sytuacji 

"nie" znaczy "tak". Przypomina mi się historia, sześcioletniego 

chłopca. Matka chłopca została poinformowana, że podczas przerwy 

jej syn dotkliwie pobił kolegę. Chłopiec opisując zdarzenie, przyznał, 

że kolega mówił mu, żeby przestał, że go boli, ale chłopiec mu nie 

uwierzył. Wspólnie zaczęliśmy dociekać, czemu chłopiec tak postąpił. 

Okazało się, że ojciec chłopca często z nim żartuje i go łaskocze. 

Pomimo sprzeciwów chłopca, ojciec kontynuuje zabawę, nie zważając 

na protesty syna i tak zabawa przeradza się w agresję.  

Jeśli oczekujemy od dziecka przestrzegania zasad, sami ich 

przestrzegajmy. Chyba najbardziej obrazową jest sytuacja, w 

której dziecko doświadcza klapsa. Puściły nam nerwy i choć zwykle nie 

stosujemy kar cielesnych, tym razem sytuacja wymknęła się spod 

kontroli. Czym dla dziecka jest ten "klaps", czy rozumie powód, dla 

którego ukochana osoba robi mu krzywdę? Zwykle nie rozumie, co tak 

naprawdę się stało, jest rozżalone i przestraszone. Nie widzi związku 

między tym, o co prosił rodzic, a klapsem. Każde nasze działanie 

pociąga za sobą konsekwencje i tak, jeśli jest to odosobniony 

przypadek, dziecko pewnie po kilku dniach o nim zapomni, ale ziarno 

zostało posiane. W najmniej spodziewanym momencie może dać o 

sobie znać, w przedszkolu, podczas zabawy w piaskownicy, w stosunku 

do rodzeństwa. 

Jeśli natomiast pozwolimy sobie na impulsywność i dużą ambiwalencję 

- i nie chodzi tylko o sytuację wymierzania kar, ale i o nagradzanie - 

szkody mogą być dotkliwe i trudne do naprawienia. 

http://www.mamazone.pl/pytania-i-odpowiedzi/starsze-dziecko/przedszkolak/opieka-i-wychowanie/2009/jak-madrze-karac-dziecko.aspx


AGRESJA REAKCJĄ NA ZAMĘT 

W sytuacji, gdy nie ma jasnych granic, bo rodzice nie ustalili ich 

między sobą lub odmawiają spójnego postępowania względem dziecka, 

rodzi się frustracja, złość i w konsekwencji agresja. W takich 

okolicznościach dziecko przeżywa największą frustrację, ponieważ 

wymagania, które obowiązują w obecności jednego z rodziców, nie 

obowiązują przy drugim. Takie działanie wprowadza zamęt w myślenie 

dziecka. Zanim nauczy się ono, kto czego od niego oczekuje, przeżywa 

wewnętrzny konflikt. Brak pewności, czy spotka go nagroda czy kara, 

niesie za sobą niepokój, a w rezultacie brak poczucia bezpieczeństwa 

i zachowania niepożądane: ataki złości, moczenie nocne, obgryzanie 

paznokci itd. 

Z chwilą, gdy dziecko zorientuje się w oczekiwaniach rodziców, 

zaczyna nimi manipulować, ale jego poczucie bezpieczeństwa nie 

wzrasta. Uczy się, że poprzez manipulację, oszustwo, okazanie 

niezadowolenia, rodzice na więcej pozwalają. Natomiast brak 

konsekwencji ze strony dorosłych wpływa na coraz bardziej 

roszczeniową postawę dziecka. 

To, w jakim stopniu dziecko przyswoiło zasady panujące w domu, ma 

ogromny wpływ na jego dalsze losy: w przedszkolu, szkole i życiu 

dorosłym. Aby sprostać niełatwym wymaganiom, jakie nakładają na 

dziecko placówki edukacyjne, powinno ono już posiadać umiejętności 

wyniesione z domu. Wtedy adaptacja do nowych warunków i zasad 

przebiega bez większych zakłóceń. 

ZASADY DLA RODZICÓW I DZIECI 

Początkowo jesteśmy dla swych dzieci wzorem, chcą one być takie 

jak my. Jesteśmy obserwowani przez nasze potomstwo niemalże 

przez cały czas, nie tylko w sytuacjach bezpośrednich, ale również, 

gdy o tym nie wiemy. Dlatego tak ważnym jest, by zasady, które 

staramy się wpoić naszym dzieciom, obowiązywały również nas 

samych. Jeśli nasze dzieci czują się oszukane, bo nie dotrzymaliśmy 

umowy z nimi zawartej, nie dziwmy się, że oszukują i nie dotrzymują 

danego słowa. Jeśli wcześniej wspomniane "klapsy" stają się głównym 

http://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/2010/jak-sobie-radzic-z-agresywnym-dzieckiem.aspx
http://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/zdrowie/2012/moczenie-nocne.aspx


argumentem podczas domowych sprzeczek, nie bądźmy oburzeni 

uwagami w dzienniczku szkolnym, że nasze dziecko biło się na 

przerwie. 

Podsumowując, zasady obowiązujące w domu powinny dotyczyć 

wszystkich członków rodziny bez wyjątków. Powinny być spójne i 

obowiązywać zawsze bez względu na okoliczności. Komunikaty powinny 

być zwięzłe i jednoznaczne. Niezmiernie ważna jest konsekwencja w 

egzekwowaniu ustalonych zasad. To obowiązek nas, dorosłych. 

Unikajmy kar cielesnych i innego rodzaju przemocy, efekt jest 

krótkotrwały, a negatywne skutki dalekosiężne. 

kole n r 13 w Krakowie 

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA - GRY I 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE 
Ćwiczenia usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i podniebienie 

przygotowują do prawidłowego mówienia. Można je prowadzić w formie zabawy 

już z 2 - 3 letnim dzieckiem. Dzieci mają naturalną skłonność do wielokrotnego 

powtarzanie ulubionych zabaw. 

 
  

Jeśli więc potraktujemy ćwiczenie jako zabawę, będzie ono dla dziecka czystą 

przyjemnością. Rola dorosłego polega na pokazaniu poprawnie wykonanego 

ćwiczenia i zachęcaniu dziecka do pracy przez chwalenie za podejmowany wysiłek, 

choćby efekty nie były od razu widoczne. Lepiej ćwiczyć krótko, ale częściej 3 - 

4 minut z 3-latkiem, do 10 ze starszym dzieckiem, pamiętajmy jednak, że czas 

trwania i liczbę powtórzeń należy dostosować do indywidualnych możliwości 

dziecka. Na początku należy wykonywać ćwiczenia z dzieckiem przed lustrem, 

kiedy potrafi już wykonać je bez kontroli, można wykorzystywać każdą 

nadarzająca się okazję: spacer do parku, jazdę samochodem czy drogę do 

przedszkola. 

  



Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych 

Ćwiczenia słuchowe – stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, 

ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek 

opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego/ tzw. słuchu mownego/. Stymulując 

funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka.  

  

Przykłady dla dzieci młodszych: 

„ Co słyszę?” – dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i nasłuchują, rozpoznają 

odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, ulicy. 

„ Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, fajans, metal, kamień, 

drewno itp. Toczenie różnych przedmiotów po podłodze / np. piłki, kasztana, 

kamienia/, rozpoznawanie odgłosu przez dzieci. 

Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym 

odgłosie – groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp. 

Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą 

szklankę, o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, 

przelewanie wody( z wysokości, z niska), drapanie po szkle, papierze, stole. 

Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, 

ilości dźwięków (dużo- mało), głośności ( cicho – głośno). 

Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika. 

Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, 

kaczki, gęsi itp. 

Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp. 

Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser, 

suszarka, pralka itp. 

  

Przykłady dla dzieci starszych: 

Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. ( stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, 

klaszczemy tyle razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu). 

Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie, 

badanie ile razy opadnie żuchwa / na ręce/ przy wybrzmiewanie sylab. 

Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po pierwszej sylabie 

wypowiedzianej przez logopedę, nauczyciela, rodzica, a potem odwrotnie – 

dziecko zaczyna. 

Dzielenie na sylaby imion dzieci / na początku łatwych/. 

Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych. 

Wyszukiwanie słów z podaną przez n-la sylabą. 

Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. ba, pa, ta, da, la, 

ra. 

Wyszukiwanie imion rozpoczynających się od samogłoski, następnie od podanej 

spółgłoski. 



Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagłosu, np. ssssamolot, 

szszszafa. Przy pomocy ilustracji – wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy 

rozpoczynają sią na daną głoskę. 

Wydzielanie spółgłoski wygłosowej. 

Dzielenie na głoski łatwych a następnie coraz trudniejszych słów. 

Ćwiczenia z paronimami: bułka – półka, domek –Tomek, koza – kosa itp. 

Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej 

 

Ćwiczenia oddechowe 

Poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co 

powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie 

zabawowej, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody 

mydlanej, chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści i zabawy 

ruchowe.  

Przykłady: 

Wdech nosem ( usta zamknięte) i wydech ustami. 

Dmuchanie na płomień świecy. 

Dmuchanie na piłeczkę pingpongową, wyścigi piłeczek. 

Dmuchanie na kulkę z waty, na wiatraczek. 

Chłodzenie „ gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym strumieniem. 

„ Zdmuchiwanie mlecza” – długo, aż spadną wszystkie nasionka. 

Chuchanie na zmarznięte ręce. 

Naśladowanie lokomotywy – wydmuchiwanie „nadmiaru pary” – ffff, szszsz. 

Naśladowanie balonika – wypuszczanie powietrza z jednoczesnym odgłosem „ 

sssss”. 

Nadmuchiwanie balonika. 

Naśladowanie syreny – „ eu-eu- eu”, „ au-au-au” – na jednym wydechu. 

Wyścigi chrupek – dmuchanie w parach. 

Dmuchanie na piórko, aby nie spadło. 

Liczenie na jednym wydechu. 

Powtarzanie zdań na jednym wydechu – najpierw krótkich, potem coraz 

dłuższych. 

Powtarzanie zdań szeptem. 

Naśladowanie śmiechu różnych osób: 

- staruszki: che- che- che 

- kobiety – wesołe cha- cha- cha 

- mężczyzny – rubaszne ho- ho- ho 

- dziewczynki – piskliwe, chichotliwe chi- chi- chi. 

  

 



Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych 

 U  większości dzieci z wadą wymowy występuje obniżona sprawność narządów 

artykulacyjnych / języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego/. Czasem 

przyczyną wady wymowy są nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów 

mowy, np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, przerośnięty język, zbyt duża 

masa języka, rozszczep wargi itp. Przyczyną bywają także, szczególnie u dzieci 

młodszych, nieprawidłowe nawyki związane z połykaniem lub oddychaniem. 

Konieczne są w tych wszystkich wypadkach ćwiczenia motoryki narządów mowy 

oraz ćwiczenia prawidłowego połykania. Optymalną sytuacją byłoby, gdyby 

ćwiczenia prowadzone były według zaleceń logopedy. 

Ćwiczenia logopedyczne początkowo powinny być wykonywane przy kontroli 

wzrokowej – przed lustrem, stopniowo przechodząc do ćwiczeń bez kontroli 

wzroku. Większość ćwiczeń wymaga wielokrotnego powtarzania, więc konieczne 

jest stosowanie metod zabawowych podczas ćwiczeń. 

  

Ćwiczenia warg: 

Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi 

górnej i dolnej. 

Oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”. 

Zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”. 

Naprzemienne wymawianie „ i – u”. 

Cmokanie. 

Parskanie / wprawianie warg w drganie/. 

Masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi  i odwrotnie). 

Dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową. 

Układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną 

artykulacją warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e,  u-a-i-o-e-y,  o-a-y-i-u,  e-y-i-o-a-

u,  u-i-y-a-o. 

Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u,  i-a,  u-o,  o-i,  u-i,  a-o, e-o  itp. 

Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”. 

Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo. 

Wysuwanie warg w przód, następnie krążenie wysuniętymi wargami. 

 

 

 



 
Ćwiczenia języka: 

„Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta. 

Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego. 

Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / krążenie 

językiem/. 

Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej. 

Kląskanie językiem. 

Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy 

maksymalnym otwarciu ust / żuchwa opuszczona/. 

Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od 

jednego do drugiego kącika ust. 

Rurka – wargi ściągnięte  i zaokrąglone unoszą boki języka. 

Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian 

kształt „łopaty” i „grota”. 

Ruchy koliste języka w prawo i w lewo na zewnątrz jamy ustnej. 

Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod 

wargami. Usta zamknięte. 

  

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie: 

Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej. 

Płukanie gardła ciepłą wodą. 

„Chrapanie” na wdechu i wydechu. 

Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie. 

Wymawianie połączeń głosek tylnojęzykowych zwartych z samogłoskami, np. ga, 

go, ge, gu, gy, gi, gą, gę, ka, ko, ke, ky, ki, ku, ak, ok, ek, ik, yk, uk… 

Wypowiadanie sylab / jak wyżej/ i logatomów: aga, ogo, ugu, eke, yky, ygy, iki, 

Igi, ago, egę itp. 

Nabieranie powietrza nosem i zatrzymanie w jamie ustnej. Policzki nadęte. 

Początkowo nadymać policzki z zatkanym nosem, a następnie próbować połykać 

powietrze. 



  

Ćwiczenia policzków: 

Nadymanie policzków – „ gruby miś”. 

Wciąganie policzków – „ chudy zajączek”. 

Nabieranie powietrza w usta i zatrzymanie w jamie ustnej, krążenie tym 

powietrzem, powolne wypuszczanie powietrza. 

Naprzemiennie „ gruby miś” – „ chudy zajączek”. 

Nabieranie powietrza w usta, przesuwanie powietrza z jednego policzka do 

drugiego na zmianę. 

  

Ćwiczenia prawidłowego połykania 

Wyrobienie nawyku połykania z językiem ułożonym na wałku dziąsłowym/:  

Unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami przy otwartych a 

następnie zamkniętych ustach. 

Lizanie czubkiem języka wałka dziąsłowego. 

Trzymanie czubkiem języka cukierka tik-tak przy wałku dziąsłowym, jednoczesne 

połykanie śliny. 

Ćwiczenie jak wyżej z kawałeczkiem czekolady przyklejonym do wałka 

dziąsłowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jak uczyć dzieci szacunku? 

Zastanówmy się chwilę nad szacunkiem. Czym jest, w jaki sposób się przejawia, 

jakie są skutki jego okazywania oraz zaniechania. Jak się czujemy gdy żyjemy w 

zgodzie z tą wartością?  

Co się dzieje, gdy szacunek znika w relacjach międzyludzkich? Jeśli chcemy 

nauczyć dziecko prawdziwego szacunku (okazywanego nie ze strachu lub pod 

presją) powinniśmy od urodzenia traktować je z szacunkiem. 

Szacunek jest wartością moralną, wskazówką jak traktować siebie i innych ludzi, 

by nie naruszyć swojej ani cudzej godności. Jest on fundamentem innych 

wartości moralnych takich jak uczciwość, odpowiedzialność, mądrość, dobro. 

Jeśli mamy szacunek do siebie i do innych ludzi, respektujemy także pozostałe 

wartości: nie kłamiemy, nie kradniemy, nie krzywdzimy innych, nie zaniedbujemy 

swoich obowiązków i talentów, staramy się postępować mądrze i sprawiedliwie, 

dbamy o przyrodę i piękno, aby służyły nam i innym. 

 

Każdy człowiek pragnie, aby inni odnosili się do niego z szacunkiem. Bezbłędnie 

wyczuwamy, czy ktoś potraktował nas z szacunkiem, lub nie. Mówią nam o tym 

nasze uczucia. Kiedy w obecności jakiejś osoby czujemy się dobrze, zaczynamy 

wierzyć w swoje siły i umiejętności, wzmacnia się nasze samo uznanie. Jeśli 

czujemy się przy kimś swobodnie w wyrażaniu swoich potrzeb i poglądów to 

znaczy, że jesteśmy przez nią traktowani z szacunkiem. 

Ważne jest zatem, aby nasze dzieci rozumiały czym jest szacunek, a także aby 

umiały i chciały tę wartość praktykować. 

 

W życiu codziennym okazujemy szacunek na bardzo wiele sposobów, poprzez na 

przykład: 

- uśmiechanie się do innych 

- przyjazne patrzenie w oczy osobie, która do nas mówi 

- spokojny i niebyt głośny ton głosu 

- używanie kulturalnego (nie wulgarnego) słownictwa (także w sytuacji gdy nie 

słyszą nas dzieci) 

- mówienie „przepraszam”, „dzień dobry”, „dziękuję”, „proszę” itp.  

- używanie zwrotów grzecznościowych „czy mógłbyś…?”, zamiast „musisz to 

zrobić”; „poproszę”, zamiast „chcę” lub „daj mi” 

- przedstawianie się gdy dzwonimy do kogoś 

- pytanie się o zgodę we wspólnym pomieszczeniu (np. o otwarcie okna w 

przedziale pociągu) zanim zrobimy coś co może zakłócić spokój innym osobom 

- zapamiętywanie imion i nazwisk osób oraz prawidłowe ich używanie 

- okazywanie życzliwego zainteresowania ludziom 

- docenianie innych osób, ich dobrych cech, czynów, osiągnięć, wyglądu 



- uprzejmość np. przepuszczanie przez drzwi 

- drobna pomoc 

- udzielanie informacji 

- prawdomówność  

- słuchanie czyjejś wypowiedzi bez przerywania 

- punktualność 

- sprzątanie po sobie 

- dbanie o cudze dobro (np. przypilnowanie bagażu) 

- mówienie o innych z życzliwością 

- powstrzymywanie się od krytykowania siebie i innych  

- noszenie stosownego stroju do okazji 

- pukanie przed wejściem do czyjegoś pokoju 

- celebrowanie uroczystości (np. urodzin, Dnia Babci, Mamy itp.) 

 

Nie zakładajmy, że dzieci wiedzą, jak należy się zachować. Ludzie często 

zachowują się źle, gdy nie wiedzą jak postąpić. Nie krytykujmy i nie karzmy 

dzieci za błędy, ale uczmy je właściwych zachowań ze świadomością, że trzeba 

będzie o nich wielokrotnie przypominać. I starajmy się sami pracować nad sobą, 

aby być dla nich dobrym przykładem 
 

 


