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Często zdarza się, że nasze małe dziecko nie mówi lub mówi bardzo mało. Komunikuje 

się z otoczeniem za pomocą gestów lub pojedynczych wyrazów. Zasób słownictwa czynnego 

i biernego jest niewielki. Jego sprawność językowa w porównaniu z rówieśnikami jest 

zdecydowanie niższą. 

Jest wiele czynników wpływających na rozwój mowy, a jednym z nich jest z pewnością 

wpływ otoczenia. Co możemy zrobić, żeby wspomagać rozwój sprawności językowej 

malucha? Jak stymulować ten rozwój? W jaki sposób zachęcać dziecko do mówienia?  Jakie 

ćwiczenia i zabawy będą nam w tym pomocne? Na te i inne pytania postaram się Państwu 

odpowiedzieć. 

 

JAK  ROZWIJAĆ  MOWĘ  MAŁEGO  DZIECKA ?  cz. I 

 

Zanim dziecko zacznie porozumiewać się za pomocą mowy, komunikuje się krzykiem. 

W taki sposób informuje nas o swoich potrzebach „jestem głodny”, „jest mi zimno”, „mam 

mokro” itp.  

Chociaż niemowlę nie mówi, to przecież słyszy. Dlatego już w okresie niemowlęcym 

warto rozpocząć trening mówienia, włączać dziecku muzykę, śpiewać, mówić do maluszka. 

Warto też przygotowywać aparat artykulacyjny do mówienia. Podczas zabiegów 

pielęgnacyjnych możemy wykonywać masaże policzków i warg, poprzez delikatne głaskanie, 

szczypanie, poklepywanie. Ze starszym niemowlakiem możemy rozpocząć zabawy w „minki” 

– wydymamy policzki, parskamy, stukamy zębami, poruszamy brodą, zachęcając dziecko do 

powtarzania tych ruchów. 

Około pierwszego roku życia próbujemy wykonywać proste ćwiczenia oddechowe – 

dmuchamy na piórko, wiatraczek, świeczkę – będzie jak znalazł na pierwsze urodziny! 

Wspólnie z dzieckiem gaworzymy, tworząc różne dźwięki, najpierw pojedyncze głoski, 

potem sylaby. 

Powtarzamy proste słowa. Najpierw jednosylabowe, potem dwusylabowe, najlepiej 

z sylabą otwartą ( o-ko, u-cho). 

NIE  ZDRABNIAMY  JĘZYKA. Mówimy wolno i wyraźnie. Najlepiej tak, aby dziecko 

patrzyło na naszą twarz. Należy pamiętać, że to od nas dziecko uczy się prawidłowego wzorca 

mowy. 

Pod koniec pierwszego roku życia pojawiają się na ogół pierwsze słowa wymawiane ze 

zrozumieniem. Najczęściej są to: mama, tata, baba; niekiedy nazwy czynności: da (daj), ma 

(masz). 

Możemy wtedy wykorzystywać w zabawach z dzieckiem różnego rodzaju wyrazy 

dźwiękonaśladowcze. 
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Naśladujemy odgłosy zwierząt, pojazdów, urządzeń, odgłosy przyrody, dźwięki 

z otoczenia. Dźwięki możemy ilustrować obrazkami: „Spójrz – piesek. Piesek robi hau-hau. 

Drzewo. Drzewo szumi – szsz..” 

Zachęcamy dziecko do powtarzania tych dźwięków. 

Drugi rok życia to okres zdania. Początkowo dziecko buduje zdania proste, najczęściej 

dwuwyrazowe. 

Stopniowo jego wypowiedzi stają się coraz bardziej rozbudowane. 

Jak możemy stymulować rozwój mowy dwulatka? 

Przede wszystkim możemy usprawniać jego aparat artykulacyjny, fonacyjny 

i oddechowy. 

Ćwiczenia oddechowe proste i atrakcyjne do wykonania: 

 Wycinamy z papieru małe jabłuszka, a następnie przenosimy je za pomocą słomki do 

koszyczka. Te same jabłuszka „wieszamy” na narysowanym przez nas lub przez dziecko 

drzewku. 

 Puszczamy bańki mydlane – najpierw małe, potem coraz większe. 

 Dmuchamy na piórka tak, aby unosiły się w górze i nie spadały. 

Ćwiczenia fonacyjne : 

 Gramy na instrumentach dmuchanych – trąbki, flety, organki itp. 

 Naśladujemy mruczenie misia : mmmm…. 

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego : 

 Cmokamy, parskamy 

 Robimy ryjek, dzióbek 

 Na zmianę wymawiamy : u-i, u-i… 

 Kląskamy 

 Podśpiewujemy la-la-la na różne znane melodie 

Staramy się nie tylko usprawniać aparat mowy, ale także stymulować rozwój mowy 

opowieściowej, poszerzać słownictwo czynne i bierne, w miarę możliwości wpływać na 

poprawność gramatyczną wypowiedzi. 

 Organizujemy zabawy tematyczne (w sklep, w dom, w lekarza), wykorzystując 

naprzemienność ról do prowadzenia dialogu i poszerzając słownictwo dziecka. 

 Komentujemy codzienne czynności i wydarzenia (Biegnie piesek. Jest mały i łaciaty. 

Szczeka głośno i macha ogonem. Wkładamy spodnie. Te krótkie w kratkę. Zapinamy 

na guziki.) 
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 Komunikaty kierowane do dziecka powinny być krótkie i jasne. 

 Używamy słownictwa znanego dziecku, a znaczenie słów nowych – wyjaśniamy. 

 Oglądamy obrazki. Zadajemy pytania. (Jaki jest ten domek? Duży czy mały? Jaki ma 

kolor? Jakiego koloru ma dach?) 

 Uczymy się prostych piosenek, krótkich wierszyków i rymowanek (Lata osa koło nosa. 

Lata bąk koło rąk. Lata pszczoła koło czoła. Lata mucha koło ucha.) 

 Mówienie łączymy z rysowaniem. (Narysujemy babcię. Jakie ma włosy – długie czy 

krótkie? Ciemne czy jasne? W co jest ubrana? Jest wesoła czy smutna? Dlaczego jest 

smutna?) 

 Cierpliwie słuchamy wypowiedzi dziecka. Nie przerywamy, nie udajemy tylko, że 

słuchamy, ale słuchamy NAPRAWDĘ. 

 Nie poprawiamy każdego słowa. Nie zwracamy uwagi: Źle powiedziałeś. To nie 

kukułka, tylko kurka. Powtarzamy za dzieckiem słowo, ale w wersji poprawnej : Tak, to 

jest kurka. 

 Zapewniamy dziecku kontakt z innymi dziećmi – w żłobku, przedszkolu, na placu 

zabaw, z dziećmi znajomych – to bardzo stymuluje rozwój mowy malucha. 

 Dostosowujemy zabawy i ćwiczenia do możliwości dziecka. Powinny sprawiać mu 

radość, a nie męczyć, frustrować. 

 

Propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających mowę, które przedstawiłam w tym artykule 

dotyczą dzieci najmniejszych, od okresu niemowlęcego do drugiego roku życia. W drugiej 

części publikacji odniosę się do rozwoju mowy trzylatków i spróbuję wyjaśnić, w jaki 

sposób możemy im pomóc w rozwijaniu sprawności językowej. 
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