
 

Proste i śmieszne zabawy pomogą dziecku w rozwoju mowy. 

 

ĆWICZENIE PAMIĘCI SŁUCHOWEJ 

Zabawa „pamięciowa wyliczanka” 

Usiądźcie wygodnie naprzeciwko siebie na dywanie i pobawcie się w „pamięciową 

wyliczankę”. Zabawa polega na tym, że zaczyna się ją od wspólnego początku mówiąc: 

Poszła Ola (możesz podać imię swojego dziecka) do sklepu i kupiła masło. Zadaniem dziecka 

jest powtórzenie twojego zdania i dodanie swojego słowa, np. Poszła Ola do sklepu i kupiła 

masło i ser. Zabawę prowadzicie do momentu popełnienia pierwszego błędu.  

 

ĆWICZENIE ROZWIJAJĄCE SŁOWNICTWO 

Zabawa w „ zwierzaki” 

Potrzebna będzie piłka. 

W te zabawę możecie się bawić w domu, w ogrodzie lub na podwórku. 

Na początku ustalacie reguły zabawy, czyli na jakie zwierzątko nie wolno złapać piłki, np. na 

wilka. Rzucając do siebie piłką podawajcie nazwy różnych zwierząt. Jeżeli, któreś z was 

złapie piłkę właśnie na wilka musi wykonać zadanie, np. stanąć na jednej nodze i policzyć do 

5. Udanej zabawy! 

 

ĆWICZENIE USPRAWNIAJĄCE JĘZYK 

Zabawa w „wesołego malarza” 

Pamiętaj o tym aby najpierw samemu zaprezentować dziecku wykonanie tego ćwiczenia, 

należy je wykonać przy szeroko otwartych ustach. 

Usiądźcie wygodnie naprzeciwko siebie. Zaproponuj dziecku, że jego język będzie malarzem 

a podniebienie sufitem. Zadaniem malarza będzie dokładne pomalowanie czubkiem języka 

całego sufitu (przesuwając językiem po podniebieniu). Zachęć dziecko także do tego, aby 

namalowało na suficie kilka plam (czubkiem języka dotknąć kilka razy podniebienia). 

 

 

ZABAWY NA USPRAWNIANIE WARGI 

Ćwiczenie „buziaczki śmieszaczki” 

Usiądźcie wygodnie wraz naprzeciwko siebie i poprzesyłajcie sobie buziaczki (ściągając 

wargi) i uśmiechy (rozciągając wargi). Powtórzcie tę zabawę kilka razy. Na pewno wprawi 

was w dobry nastój. 

 

Ćwiczenie „wesoły dźwig” 

Usiądźcie razem przy stole. Postaw przed dzieckiem talerzyk, na którym rozsypiesz kilka 

małych cukierków (kulek zbożowych). Zadaniem dziecka będzie chwytanie ich ustami i 

przenoszenie do Twojej dłoni. Usta malucha będą dźwigiem a Twoja dłoń budowlą.  

 



Ćwiczenie „zmęczony konik” 

Tę zabawę możesz przeprowadzić kilka razy w ciągu dnia. Pokaż dziecku jak parska konik a 

następnie poproś malucha o powtórzenie. Możecie parskać na zmianę (dwa koniki) albo tylko 

dziecko (jeden konik). 

 

 

ZABAWY NA USPRAWNIANIE JĘZYKA 

Ćwiczenie „najedzony kotek” 

Twoje dziecko będzie kotkiem, który oblizuje się, bo właśnie wypił pyszne mleko. Kotek jest 

zadowolony, ma pełny brzuszek i dokładnie językiem oblizuje swój pyszczek (najpierw 

wargę górną a następnie dolną). Powtarza tę czynność kilka razy. Oczywiście i tym razem 

najpierw pokaż dziecku, jak ma to wyglądać. 

 

Ćwiczenie „wycieraczka samochodowa” 

Twoje dziecko będzie samochodem a jego usta - szybą w tym samochodzie. Język to 

wycieraczki. Opowiedz dziecku, że właśnie pada deszcz i wycieraczki muszą wycierać szybę 

raz w lewo a raz w prawo. 

 

W tej zabawie język ma poruszać się w kierunku kącików ust (prawego i lewego). 

 

 

ĆWICZENIE PAMIĘCI WZROKOWEJ 

Zabawa „brakująca zabawka” 

Usiądźcie wygodnie na dywanie naprzeciwko siebie. Po środku rozłóż wspólnie z dzieckiem 

sześć przedmiotów (jeden obok drugiego), np. klocek, misio, lalka, książeczka, kredka, 

wiaderko. Nazwijcie je. Następnie poproś dziecko o to, aby zapamiętało ich nazwy i 

zamknęło oczka. Ty w tym czasie schowasz jedną z nich za siebie. Zadaniem Twojego 

dziecka będzie odgadnięcie, której zabawki brakuje. Pochwal je, gdy mu się uda. Gdy zabawa 

sprawi mu trudność pociesz mówiąc, że za pierwszym razem zawsze jest trudniej i powtórzcie 

zabawę raz jeszcze. Możecie zamieniać się rolami, wtedy Twoje dziecko będzie miało 

podwójną radość z zabawy. 

 

ĆWICZENIE ROZWIJAJĄCE SŁOWNICTWO 

Tę zabawę możesz stosować w każdej domowej sytuacji, np. podczas posiłku, kąpieli, 

porządkowania pokoju, ubierania się dziecka. Polega ona na nazywaniu przedmiotów i 

podawaniu ich rozmaitych cech, np. zobacz tu leży klocek, to duży klocek, znajdź inny 

klocek? (dziecko szuka i znajduje, krzyczy: Mam mały klocek!) - Ty mówisz "Brawo! A jaki 

jeszcze może być klocek?" Dziecko mówi: "czerwony".  

 

ĆWICZENIE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ PRAWIDŁOWEGO ODDYCHANIA 

Zabawa „kto strzeli gola?” 

Usiądźcie obok siebie przy stole. Poproś dziecko o zbudowanie bramki z klocków. Następnie 

przygotuj dwie słomki i lekką piłeczkę. Zadaniem dziecka będzie „strzelenie” piłką gola do 



bramki, poprzez dmuchanie w rurkę. 

Pamiętaj o tym, aby zaprezentować dziecku prawidłowe wykonanie tego ćwiczenia, tzn. 

wdech nosem a wydech ustami, prosto w piłeczkę, kierując ją do bramki. Zaproponuj dziecku, 

aby teraz ono spróbowało strzelać gole. Powodzenia! 

 

Zabawa „bańki mydlane”  

Pewnie nie raz kupowałaś plastikowy pojemniczek do robienia mydlanych baniek? Jeżeli tak, 

to wspaniale! Ta prosta zabawka doskonale ćwiczy prawidłowy oddech, wydłuża fazę 

wydechu a przy tym dostarcza dziecku wiele radości. 

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE WYMOWĘ 

W tej zabawie świetnie sprawdzą się proste wyliczanki, których z pewnością używałaś będąc 

dzieckiem. Przypomnij sobie ile dostarczyły Ci radości w dzieciństwie. Oto kilka z nich: 

 

Ele mele dudki 

Gospodarz malutki 

Gospodyni garbata 

A jej córka smarkata 

 

Poszła baba do piwnicy 

Napisała na tablicy 

Es o es czarny pies 


