
JAK MOŻNA ĆWICZYĆ PRAWIDŁOWĄ MOWĘ DZIECKA ? 

 

1. Usprawniamy funkcje oddechowe:  

- wąchanie kwiatów- dziecko powoli wciąga powietrze nosem i powoli wykonuje  

wydech;  

- dmuchanie na piórko, aby wznosiło się jak najwyżej;  

- puszczanie baniek mydlanych.  

2. Usprawniamy narządy artykulacyjne:  

- kląskanie językiem, 

- oblizywanie warg dookoła, 

- zlizywanie ze spodka miodu, dżemu itp., 

- parskanie, 

- cmokanie, 

- wymawianie na przemian, bardzo wyraźnie: u - i - u - i ..  

3. Kształcimy słuch fonematyczny:  

- wskazywanie źródła dźwięku (dziecko ma zasłonięte oczy); 

- rozpoznawanie osób po głosie (przy zamkniętych oczach); 

- różnicowanie różnych dźwięków: darcia papieru, przelewania wody, potrząsania kubka z 

kamyczkami itp.; 

- naśladowanie dźwięków z otoczenia (samochód, wiatr, odgłosy zwierząt itp.). 

4. Wzbogacamy słownik dziecka:  

Rzeczowniki:  

ˇ Jakie znasz pojazdy?  

ˇ Kto szyje buty, kto uczy dzieci, jakie znasz zawody?  

ˇ Co można kupić w sklepie spożywczym?  

Czasowniki:  

ˇ Co robi fryzjer? (krawiec, stolarz ..?)  

ˇ Co robią dzieci na plaży? (w lesie, w szkole ..?)  

Przymiotniki:  

ˇ Jakiego koloru jest trawa? (niebo, maki, węgiel ..?) 

ˇ Motylek jest lekki a słoń jest ..?  

5.Wyrażenia przyimkowe:  

Polecamy dziecku:  

- Połóż ołówek na stole.  

Pytamy: gdzie jest ołówek?  

- Połóż książkę pod krzesłem.  

Pytamy: gdzie leży książka?  

- Połóż piłkę za kanapą.  

Pytamy: gdzie leży piłka?  

6. Rozwijamy wyobraźnię:  

Wspólnie z dzieckiem układamy bajkę:  

Dawno, dawno temu żył sobie (król, pastuszek .. )  

Był ( dobry, mądry, pracowity .. )  

Pewnego razu postanowił (wyruszyć w podróż, poślubić księżniczkę ...) itd.  

7. Uczymy się wierszyków i ćwiczymy pamięć:  

(Np. krótkie wiersze o zwierzętach Jana Brzechwy)  

"Lis"  

Rudy ojciec, rudy dziadek, Rudy ogon- to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę 

gryzł.  

"Słoń"  



Ten słoń nazywa się Bombi, Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądźcie ciekawy- To 

jego prywatne sprawy.  

"Żółw"  

Żółw chciał pojechać kolejką, Lecz koleje nie tanieją. Żółwiowi szkoda pieniędzy: - Pójdę pieszo, 

będzie prędzej.  
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