
JAK ROZWIJAĆ MOWĘ MALEGO DZIECKA?  cz. II 

Rozwój sprawności językowej u trzylatków w zakresie poszerzania słownictwa oraz nabywania 

biegłości w mowie może znacznie różnić się między dziećmi. Dlatego nie wpadajmy w panikę, jeżeli 

nasze dziecko nie posiada jeszcze tych wszystkich umiejętności językowych, które według 

podręcznika powinno. Natomiast postarajmy się odpowiednimi ćwiczeniami i zabawami stymulować 

rozwój jego mowy. 

Trzylatek na ogół dość sprawnie posługuje się mową : 

 Buduje wypowiedzi wielowyrazowe, używa zdań złożonych. 

 Mówi dużo i chętnie, czasami sam do siebie, np. podczas zabawy. 

 Zasób słownictwa to około 1000 słów. 

 Zadaje dużo pytań. 

 W zakresie artykulacji może jeszcze zmiękczać głoski – najczęściej zastępuje szeregi: s, z, c, dz 

oraz sz, ż, cz, dż szeregiem ś, ź, ć, dź ; [r] zamienia na [l] lub [j] , zniekształca strukturę 

fonemową wyrazów poprzez różnego rodzaju uproszczenia głoskowe. 

 Rozumie kierowane do niego komunikaty słowne, jeżeli odnosimy się w nich do 

wcześniejszych doświadczeń dziecka. 

Mowa nie jest umiejętnością, która rozwija się niezależnie. Duży wpływ na nią ma między innymi 

rozwijanie motoryki dużej i małej. 

Motorykę dużą rozwija dziecko poprzez bieganie, skakanie, kopanie piłki, jazdę na rowerku. 

Motorykę małą możemy usprawniać poprzez np. wkładanie ziaren fasoli do butelki, nawlekanie korali 

na sznurek, bezcenne są klocki wszelkiego rodzaju oraz – SAMOOBSŁUGA! Dziecko samodzielnie je, 

ubiera się, korzysta z toalety. 

Usprawniajmy funkcje oddechowe, starając się wydłużać fazę wydechową : 

 Budujemy tor z klocków. Następnie dmuchając, przesuwamy po torze piłeczkę lub piórko. 

 Dmuchając, przesuwamy statki z papieru na wodzie. 

 Możemy postarać się o tzw. dmuchajkę. Dziecko nabiera dużo powietrza przez nos 

i wypuszcza mocnym strumieniem przez usta tak, aby unosiła się wysoko styropianowa 

piłeczka. 

 Dmuchamy na zawieszone na nitkach małe elementy. 

Usprawniamy aparat artykulacyjny : 

 Czubkiem języka zbieramy malutkie chrupki, wiórki kokosowe itp. z talerzyka. 

 Wylizujemy ze spodeczka miód językiem. 

 Przy otwartej buzi liczymy czubkiem języka ząbki – najpierw na górze, potem na dole. 

 Stawiamy przed dzieckiem talerzyk a na nim kulki zbożowe, chrupki itp. Dziecko chwyta je 

ustami i przenosi na drugi talerzyk. 

 Dmuchamy na brodę, naciągając górną wargę a dolną chowając. 

 Przytrzymujemy dolną wargę zębami i mocno na nią dmuchamy tak, aby wypadła spomiędzy 

zębów. 

Są to propozycje ćwiczeń, w oparciu o które można samemu wymyślać podobne zabawy. 

Pomocne w stymulowaniu mowy małego dziecka są zabawy rozwijające umiejętność dostrzegania 

związków i zależności: 



 Porządkowanie przedmiotów ( klocków, kredek) według wielkości. 

 Nawlekanie korali na sznurek według wzoru. 

 Układanie w pary obrazków przedstawiających pokrewne przedmioty (nóż – łyżka , auto – 

koło , spodnie – sweter , jabłko – banan itp. ) 

 Dostrzeganie elementów, które nie pasują. 

Bezcenne dla rozwoju mowy dziecka jest czytanie książek, co powinno być codziennym rytuałem, 

np. przed snem.  

 Oglądamy książeczkę z obrazkami. Mama opowiada lub czyta fragmentami treść i po 

przeczytaniu każdego fragmentu prosi, aby dziecko wskazało odpowiedni, pasujący do niego 

obrazek. 

 Po przeczytaniu bajki dziecko próbuje odpowiadać na pytania. Można czytać fragmentami, do 

których zadajemy pytania o bohaterów, wydarzenia, miejsca, wygląd itp. 

 Rozwijanie zasobu słownictwa : 

 Umiejętność tworzenia definicji : np. „Kim jest kucharz?” , „Do czego służy nóż?” 

 Kategoryzacja : „Wymyśl jak najwięcej nazw zwierząt (owoców, kwiatów)”, „Co może 

być niebieskie?” 

 Przeciwieństwa : „duży – mały ; Co jest duże ? Co jest małe? ; Jaki jest słoń? Jaka jest 

mrówka ?” 

 Zapamiętujemy nazwy kolorów : „zielona – trawa, niebieskie – niebo, oczy taty, biały – śnieg ; 

Co tutaj w pokoju jest białe?” 

 Wspólnie wymyślamy bajki i opowiadania ( bohaterowie, wydarzenia). 

 Szukamy w książkach ciekawych ilustracji i zachęcamy do samodzielnego opowiadania ( Kto 

jest? Co robi? Dlaczego? Czym?) 

 Ćwiczymy pamięć słuchową. Staramy się, by dziecko zapamiętało rymowanki, wierszyki, 

proste przepisy ( na pizzę), listę zakupów, imiona znajomych dzieci . 

Takie ćwiczenia i zabawy z pewnością przyczynią się do rozwijania mowy małego dziecka oraz 

usprawniania funkcji językowych. 

A więc rozmawiajmy z naszymi dziećmi, słuchajmy uważnie co mówią, odpowiadajmy na pytania, 

zachęcajmy je do opowiadania, komentujmy codzienne wydarzenia, a nade wszystko CZYTAJMY 

WSPÓLNIE KSIĄŻKI. 
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