
METODY WSPIERAJ ĄCE ROZWÓJ MOWY DZIECKA  
  
     Jednym z warunków aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym człowieka 
jest aktywność werbalna, której istota wyraża się w sprawnym posługiwaniu językiem. 
Według H. Mystkowskiej [1970, s. 7] mowa to środek komunikacji między nadawcą a 
odbiorcą. Autorka w pojęciu mowy uwzględnia zwyczaje i normy językowe, gdyż rozwija się 
w warunkach współpracy z otoczeniem. Wyraża procesy umysłowe, emocjonalne, staje się 
środkiem ekspresji procesów psychicznego życia człowieka, a także odgrywa znaczącą rolę w 
kształtowaniu wyobraźni. 
  
Aby zapewnić dziecku prawidłowy stan mowy, konieczne jest również zadbanie o właściwe 
funkcjonowanie jego narządu słuchu i aparatu mowy. Służyć temu mogą różnorodne 
ćwiczenia: 
  
1. Ćwiczenia słuchowe: 
a) z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych: 
• rozpoznawanie dźwięków instrumentów, 
• rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, 
• rozpoznawanie głosów zwierząt, 
• rozpoznawanie dźwięków niskich i wysokich, 
• różnicowanie rytmu, 
b) z wykorzystaniem dźwięków mowy, czyli kształtowanie słuchu fonematycznego, którego 
celem jest różnicowanie dźwięków mowy ludzkiej i ich utożsamianie: 
• różnicowanie słyszalnych wyrazów przy pomocy obrazków, 
• różnicowanie głosek, 
• naśladowanie dźwięków, np. węża, muchy przy zastosowaniu opowiadania, 
• różnicowanie dźwięków następujących po sobie – układanie obrazków według występującej 
kolejności słyszanych dźwięków, 
• różnicowanie głosek w sylabach, 
• różnicowanie dźwięków mowy ze wspomaganiem umownych gestów dłoni, np. c, dz, 
wymawianie przy zębach – ręka przesuwa się do przodu. 
  
2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego i melodii wypowiedzi: 
  
a) ćwiczenia określające czas trwania głoski: 
• w zależności od długości trwania głoski wskazujemy ją na wcześniej wyciętym pasku 
krótkim lub długim, rysujemy linię długą bądź krótką itp., 
• przedłużanie spółgłosek f, e, s, z, ś, ż, sz, ź, m, n w taki sposób, by nie wymawiać przy tym 
dodatkowo głoski y, 
b) ćwiczenia tempa wypowiedzi: 
• wyklaskiwanie tempa wypowiedzi wolno – szybko, 
• wystukiwanie zdań na instrumencie, 
• wyklaskiwanie wyrazów – dzieląc je na sylaby z przedłużeniem samogłosek 
• wystukiwanie zdań z wyraźnym wymawianiem głosek, 
• powtarzanie zdań z jednoczesnym wyklaskiwaniem ich w dłonie, 
• ćwiczenia czynności mówienia w takt wykonywanych ruchów – powolny, szybki chód, 
  
c) ćwiczenia akcentu wypowiedzi: 
• uderzanie w bębenek, wyklaskiwanie, głośniejsze wypowiedzi, układanie modelu wyrazu z 
wyraźnym zaznaczeniem akcentowanej sylaby, 



  
d) ćwiczenia intonacji wypowiedzi: 
• różnicowanie zdań oznajmujących i pytających, 
• wymawianie zdań i układanie ich modelu z klocków w zależności od linii intonacji 
wypowiedzi. 
  
3. Ćwiczenia rozumienia wypowiedzi: 
• nazywanie przedmiotów i rozpoznawanie ich, 
• nazywanie ilustracji, przemieszanie obrazków i układanie ich we właściwej kolejności, 
• zapamiętywanie nazw kolorów, segregowanie klocków według kolorów, wyróżnianie 
klocków o tej samej barwie itp. 
  
4. Ćwiczenia rozwijające słownictwo dzieci: 
• sprzyjają temu każde okazje podczas wykonywania czynności samoobsługowych, w czasie 
zabaw, swobodnych rozmów itp. 
  
5. Ćwiczenia w budowaniu zdań i dłuższych wypowiedzi: 
• do tego rodzaju ćwiczeń wykorzystujemy bezpośredni kontakt z dzieckiem, pytając je co 
widziało, co robiło, gdy wypowiedzi są nieporadne, nielogiczne, a zdania niedokończone, 
próbujemy pomóc dziecku, budując z nim proste i krótkie zdania. 
  
6. Ćwiczenia oddechowe: 
• zwracanie uwagi na oddychanie nosem przy zamkniętych ustach, 
• zatrzymywanie wdechu i wypuszczanie powietrza nosem, 
• wyrabianie oddechu przeponowego, 
• wyrabianie umiejętności szybkiego wdechu i wydłużanie fazy wydechu, 
• mówienie na wydechu, 
• dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi, 
• wyrabianie umiejętności zsynchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi. 
  
7. ćwiczenia głosowe, mające na celu uzyskanie efektu dźwiękowego w jamie ustnej: 
• śpiewanie krótkich, pojedynczych głosek, 
• śpiewanie głosek, przedłużając je w czasie. 
  
8. ćwiczenia aparatu artykulacyjnego: 
• usprawnianie warg, języka, żuchwy, podniebienia miękkiego poprzez różnorodne ćwiczenia 
typu: unoszenie języka do podniebienia twardego, unoszenie języka za górne zęby, 
nadymanie policzków, masaż warg zębami, wysuwanie języka w kierunku nosa, za brodę, 
kaszel z językiem wysuniętym z ust, cofanie i wysuwanie żuchwy itp. 
  
     Nauczyciel powinien dążyć do rozwijania umiejętności słuchania różnorodnych utworów 
literackich , takich jak : bajki, baśnie, legendy oraz poezja. Słuchanie opowiadań może być 
dla dzieci inspiracją do tworzenia własnych opowiadań, wymyślania historii itp. 
W rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dziecka dużą rolę odgrywają: praca z 
obrazkiem, inscenizacje oraz historyjki obrazkowe. 
W pracy nad rozwijaniem mowy komunikatywnej dzieci jest szukanie coraz to 
efektywniejszych metod, które podniosą ich sprawność językową . 
Należy tu podkreślić rolę wzajemnej współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci. 
Organizowanie wspólnych uroczystości , imprez , konkursów działa na dzieci pobudzająco i 
zachęca ich do aktywności słownej. 



  
  
Opracowała mgr Marta Wrońska, nauczyciel Przedszkola nr 16 w Lublinie. 
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