
Wykaz literatury przydatnej do pracy z dziećmi z dysfunkcjami 
mowy oraz dziećmi chcącymi  ćwiczyć prawidłową wymowę.
O potrzebie poprawnego wysławiania się nie trzeba nikogo przekonywać. Tymczasem zwiększa się odsetek uczniów z 
wadami wymowy. Zaburzenia te mogą utrudniać naukę pisania i czytania oraz kontakty z rówieśnikami. Poniżej podajemy
wybór publikacji przydatnych w  utrwalaniu właściwej wymowy.

Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1983

Myślińska Joanna ,Wierszobajki Mateuszka- wiersze logopedyczne i ortograficzne, Białystok, 2014

Strzałkowska Małgorzata, Gimnastyka dla języka (i Polaka, i Anglika), Poznań 2004

Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki M. Bogdanowicz, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005

Pan Pierdziołka spadł ze stołka, Powtarzanki i śpiewanki Wydawnictwo Zysk i S-ka 

Klemensiewicz Z., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego nr 10, 
Kraków 1988;

Minczakiewicz E. M., Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, Wydawnictwo Naukowe

WSP, Kraków 1997

Krupa Dorota, Rymowanki – utrwalani. Materiały do ćwiczeń logopedycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

Sprawka Roman, Graban Joanna, Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat, Wydawnictwo Harmonia, 
Gdańsk 2004

Dawczyk Beata, Spychał Izabela, Rerki r, l. Zabawy z głoskami, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012

Dembińska – Wola Małgorzata, Zabawy logopedyczne. Głoski ś, ź, ć, dź, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, 
Warszawa 1999

Billewicz Grażyna, Bator Zbigniew, Zioło Brygida, Ćwiczenia dykcyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 1998

Michalak-Widera Iwona, Węsierska Katarzyna, Szumiące wierszyki. Materiał językowy do utrwalania wymowy głosek 
szumiących, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice 2004

Wnukowska Katarzyna, Czy moje dziecko mówi poprawnie, Wydawnictwo Harmonia, 2010

(Przystępnie napisany poradnik dla rodziców, którzy chcą czuwać nad poprawnym rozwojem mowy swojego dziecka. W 
książce objaśniony jest proces mówienia oraz etapy jego rozwoju)

Koneberg Ludwig, Förder Gabriele, Kinezjologia dla dzieci. Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się. Wydawnictwo 
Harmonia, Gdańsk 2009

Seria „Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek” opracowana przez Grażynę 
Krzysztoszek, Małgorzatę Piszczek, przeznaczona do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym 
wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach. W serii ukazały się m.in.:

- Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata, Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek 
s, z, c, dz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003

- Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata, Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek 
sz, ż, cz, dż, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003

- Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata, Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek 
t, d, m, mi, n, ni,(ń), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

- Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata, Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek 
p, pi, b, bi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

- Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata, Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek r
i l, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003

Ponadto w serii dostępne są:

Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek  ś, ź, ć, dź

Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch[h]

Materiał wyrazowo – obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głoseka, o, u, e, i, y, ą, ę

Seria „Będę mówić poprawnie” przeznaczona dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Bogato ilustrowane zeszyty z ćwiczeniami 
służącymi do usprawniania mowy dziecka. Wydane przez Wydawnictwo MAC Edukacja
W serii dostępne są m.in. następujące pozycje:



Będę mówić poprawnie. Zeszyt 1. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: sz, ż, cz, dż

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 2. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: l, l', r

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 3. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: s, z, c, dz

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 4. Ćwiczenia do terapii logopedycznej głosek: ś, ź, ć, dź

Zeszyty ćwiczeń logopedycznych z serii "Chcę poprawnie wymawiać" Wydawnictwa Abedik   stanowią materiał 
pomocniczy i utrwalający w korygowaniu wad wymowy u dzieci.. 

W serii ukazały się:

Chcę poprawnie wymawiać - k, g. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 1

Chcę poprawnie wymawiać - s, z. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 2

Chcę poprawnie wymawiać - c, dz. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 3

Chcę poprawnie wymawiać - sz, ż (rz). Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 4

Chcę poprawnie wymawiać - cz, dż. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 5

Chcę poprawnie wymawiać - sz, cz. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 6

Chcę poprawnie wymawiać - sz, s, ż, z, cz, c, dż, dz. Część 1. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 7

Chcę poprawnie wymawiać - sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz. Część 2. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 8

Chcę poprawnie wymawiać - r (tr, dr). Część 1. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 9

Chcę poprawnie wymawiać - r. Część 2. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 10

Chcę poprawnie wymawiać - r-l, l-r. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 11

Chcę poprawnie wymawiać - ś, ź, ć, dź. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 12

Chcę poprawnie wymawiać - głoski dźwięczne. Ćwiczenia logopedyczne. Zeszyt 13

Warte polecenia są materiały zamieszczane na stronach internetowych:

http://miastodzieci.pl

http://www.krasnale.de

www.zabawnik.org

www.logopeda.pl

Wyboru dokonała:

                                                                                                   logopeda mgr Zofia Kozak

http://www.edukacyjna.pl/znajdz.php?searchword=Abedik&typ=WYDAWNICTWO
http://www.logopeda.pl/
http://www.zabawnik.org/

