
Drodzy rodzice!

Zachęcam do zapoznania się, pobawienia się i poćwiczenia ze swoimi 
dziećmi.

Ćwiczenia lewopółkulowe w logopedii

Nasz mózg składa się z dwóch półkul: prawej i lewej. Lewa półkula jest półkulą 
językową, prawa zaś niejęzykową. Lewa półkula odpowiada za odbiór i tworzenie 
języka. Jest dominująca dla funkcji mowy. Lewa półkula jest nazywana:    
językowym centrum dowodzenia, dlatego warto ją ćwiczyć, a niekiedy nawet trzeba. 
Lewa półkula: analizuje, przetwarza linearnie, porządkuje sekwencyjnie, wykrywa 
relacje, a to wszystko ma ogromny wpływ na: mowę, czytanie, pisanie i funkcje 
intelektualne. Linearność łączy wszystkie te ćwiczenia. Polega na porządkowaniu 
elementów krok po kroku, od lewej strony do prawej. 

Sekwencje

To ważne ćwiczenia lewopółkulowe, stymulują rozwój mowy, a także doskonalą 
motorykę małą, percepcję wzrokową i słuchową oraz inne procesy poznawcze. 

Sekwencje to uporządkowany ciąg elementów, które powtarzają się według 
określonej zasady. Tym samym tworzą pewną strukturę. 

W ćwiczeniach skupiamy się na sekwencjach wzrokowych, słuchowych, ruchowych, 
a także czasowych. Prawidłowe porządkowanie sekwencyjne jest uwarunkowane 
dobrze funkcjonującą lewą (językową) półkulą mózgu. Jeśli tam coś “nie gra”, 
dziecko może mieć (w zakresie sekwencji) problemy między innymi ze: 

• słyszeniem różnic w dźwiękach, 

• powtarzaniem słów, 

• naśladowaniem gestów i mimiki, 

• prawidłową artykulacją, 

• przetwarzaniem od lewej do prawej strony, 

• rozumieniem upływu czasu (wczoraj- dziś - jutro), 

• wykonywaniem sekwencji ruchów, takich jak ubieranie czy mycie się.



Ćwiczenia sekwencji:

Oto kilka przykładów:
1. Zabawy logopedyczne. Sekwencje 
Potrzebne rzeczy: klocki plastikowe. 
https://www.youtube.com/watch?v=Js3BgyuIUk4 

2.    Zabawy logopedyczne. Sekwencje  

Potrzebne rzeczy: klocki plastikowe.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=VAiSXVimJ70&feature=emb_logo 

Sekwencje wzrokowe
Możemy ćwiczyć je na materiale: tematycznym (obrazki, przedmioty), 
atematycznym (figury geometryczne oraz symbole) oraz językowym (samogłoski, 
sylaby, wyrazy, zdania).

Etap pierwszy.
Zaczynamy od dwóch elementów.
Uczymy naśladowania sekwencji: „Taki tu, taki tu”.

https://www.youtube.com/watch?v=Js3BgyuIUk4
https://juniora.pl/sekwencje-sekwencje-wzrokowe-c-20_23_24.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=VAiSXVimJ70&feature=emb_logo


2. Uzupełnianie sekwencji.
Układamy sekwencję bez jednego elementu. Dziecko musi dopasować brakujący 
obrazek.

Inne ćwiczenie. Powtarzanie sekwencji uderzeń.



Sekwencje możemy układać z: klamerek, nakrętek, kamyków, kasztanów,
kolorowych obrazków, spinaczy, doskonale sprawdzają się liczmany i wiele, wiele
innych przedmiotów. Bardzo potrzebna jest wielość materiału, jego różnorodność i
częste powtarzanie ćwiczeń. Możemy łączyć układanie sekwencji z ćwiczeniami
grafomotorycznymi poprzez wyklejanie, nawlekanie, wpinanie elementów itd.

Sekwencje słuchowe
Ściśle wiążą się z ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej.
Ćwiczenie - "Gotujemy obiad".
Powoli i starannie prosimy: "Włóż do garnka po kolei: kukurydzę, marchewkę,  
paprykę”. 

.

https://juniora.pl/sekwencje-sekwencje-sluchowe-c-20_23_25.html


Ćwiczenie: "Włóż do garnka po kolei: MO, MI"

Możemy powtarzać sekwencje: samogłosek, sylab, wyrazów. :)

Sekwencje ruchowe

Mycie zębów, chodzenie po schodach, gotowanie, ubieranie się i wiele innych, to 
sekwencje czynności, które wykonujemy każdego dnia. Ucząc samodzielnego 
ubierania się, uczymy sekwencji ruchowych.
Doskonałym ćwiczeniem jest bezpośrednie naśladowanie ruchów rodzica podczas 
śpiewania "piosenki z pokazywaniem”, nauka układu tanecznego lub ćwiczenia 
gimnastyczne. Uderzanie w ten sam klocek, jedno z pierwszych ćwiczeń sekwencji

ruchowych.

Ćwiczenia lewopółkulowe mają dwa główne zadania - przygotowują do nauki języka 
oraz uczą stosowania reguł i dostrzegania związków między różnymi elementami, 
dlatego częste powtórzenia wszystkich tych ćwiczeń daje efekt w postaci wyraźnej 
poprawy poziomu komunikacji.

Miłej zabawy!

                                                                           

                                                   Logopeda Krystyna Tylczyńska

https://juniora.pl/sekwencje-sekwencje-ruchowe-c-20_23_26.html

	Drodzy rodzice!

