
 

STYMULOWANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA 

 
Mów do dziecka wolno, prostymi wyrażeniami i prostymi zdaniami. Unikaj zdrobnieo, 
opisuj czynności. 

 
Mówiąc patrz na dziecko - ma ono wówczas możliwośd zaobserwowad jak pracują nasze 
narządy artykulacyjne, przede wszystkim język i wargi.  Ucz dziecko koncentrowania 
wzroku na rozmówcy. 

Moduluj głos - w ten sposób dziecko uczy się akcentu, melodii, rytmu mowy. 
 
 Czytaj i opowiadaj dziecku bajki.  Poświęd chodby 15-30 min dziennie na przeczytanie 
dziecku bajki. To nie tylko rozwija wyobraźnię, lecz także poszerza zasób słownictwa, uczy 
koncentracji uwagi i daje dziecku poczucie bliskości. 

 
Wprowadzaj zabawy tematyczne np.: w sklep, w kucharza. W czasie zabawy wcielajcie się 
w różne role. Zabawy te nie tylko rozwijają wyobraźnię, lecz także uczą zasad zachowania 
w określonych sytuacjach komunikacyjnych oraz poszerzają zasób słownictwa dziecka. 

 Dbaj o poprawnośd swoich wypowiedzi. Dostarczaj dziecku prawidłowego wzorca 
wymowy. Nie posługuj się językiem dziecka. Nie spieszczaj nadmiernie form.  Pamiętaj, że 
dziecko naśladuje właśnie Ciebie! 

 
Odpowiadaj na wszystkie pytania, które dziecko zadaje, to wzbogaca jego słownictwo. 
Zachęcaj dziecko aby pytało o znaczenie słów, których nie rozumie Nie wyręczaj dziecka w 
mówieniu. Nie przerywaj mu. Jeśli ma trudnośd z wypowiedzeniem wyrazu, pozwól mu 
spokojnie dokooczyd, po czym powtórz ten wyraz jeszcze raz – poprawnie. Wzmacniaj 
osiągnięcia dziecka poprzez pochwałę. 

 
Dbaj o rozwój ruchowy dziecka np.: naucz dziecko jeździd na rowerze. Rozwijaj 
różnorodne zainteresowania dziecka. 

 
Rozmawiaj z dzieckiem o jego i swoich przeżyciach , uczuciach podczas czytania, oglądania 
obrazków czy sytuacji z życia codziennego. Nazywaj emocje. Zadawaj dziecku krótkie, 
proste pytania prowokujące do mówienia.  

Dużo czasu spędzaj na różnorodnych zabawach z dzieckiem. 
 
Kontroluj czas oglądania telewizji przez dziecko. Wybieraj wartościowe programy 
telewizyjne oraz komputerowe. 
 
 

 
 
 



 
ZABAWA LOGOPEDYCZNA 

 
„RÓŻNE POJAZDY” 

 (Rodzic recytuje wiersz, a dziecko uzupełnia odgłosy - wyrazy dźwiękonaśladowcze, zaznaczone 
pogrubionym drukiem) 

 

Ruch w powietrzu i na wodzie, 

Na ulicy i w zagrodzie: 

Jedzie traktor- pyr- pyr-pyr,     pyr-pyr-pyr          

Czasem rower mknie- dryo-dryo-dryo,    dryo-dryo-dryo,    

Szybko mknie karetka zwinna – e-o, e-o, e-o,    e-o, e-o, e-o, 

Ona czekad nie powinna! 

Samochody rozpędzone- żżżżżżż,(wargi wysunięte i zaokrąglone, język na wałku dziąsłowym, zęby 
złączone) 

Każdy pędzi w swoją stronę. 

A co płynie, zbliża się? 

Mała łódka fale tnie! 

Woda szumi- szu-szu-szu, (wargi wysunięte i zaokrąglone, język na wałku dziąsłowym, zęby złączone) 

Łódka przypłynęła tu.- szu-szu-szu,  

A tam w górze- spójrzcie dzieci, 

To samolot sobie leci! 

Ryk silników słychad- żżżżżżż,        

Kadłub pięknie w słoocu lśni. 

 

 

 

LOGOPEDYCZNA PIOSENKA O LICZENIU OD 1 DO 10 Z POKAZYWANIEM. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy70gFmd-28&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA DLA DZIECI UTRWALAJĄCYCH GŁOSKĘ „R” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy70gFmd-28&feature=youtu.be


 

 

 

 



 

 

Naucz się  na pamięd wiersza: 

„Ogródek Krystyny” 
W ogródku u Krystyny 
są truskawki i cytryny, 

winogrona, agrest, gruszki, 
bratki, groszek i pietruszki. 

 
 

Przeczytaj wspólnie z rodzicem tekst obrazkowo-wyrazowy: 

 

 



ZADANIA  DLA DZIECI UTRWALAJĄCYCH WYMOWĘ GŁOSEK „SZ”, „RZ”, „CZ”, „DŻ” 

 

 



 

 



 

 

ZADANIA  DLA DZIECI UTRWALAJĄCYCH WYMOWĘ GŁOSEK „S”, „Z”, „C”, „DZ” 



 

 



 

 

 



 

MIŁEJ ZABAWY! 

WSZYSTKIE MATERIAŁY OBJĘTE SĄ PRAWAMI AUTORSKIMI I SŁUŻĄ DO PRACY Z DZIECKIEM W DOMU. ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE. 

 


