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WSTĘP 

 

Łatwiej i taniej jest zapobiegać zaburzeniom komunikacji językowej niż je diagnozować                     

i poddawać zwykle niekrótkiej jednorazowej terapii. Kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci 

od najwcześniejszego okresu życia oraz odpowiednie stymulowanie  jej to zadania, które należą 

nie tylko do logopedów ale także do rodziców, rodziny i wychowawców przedszkolnych.  

Rozwój mowy dziecka  rozpoczyna się już w okresie prenatalnym a warunkuje go m.in.: 

a. prawidłowe dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego, 

b. właściwy rozwój narządów artykulacyjnych, 

c. sprawne działanie narządów słuchu. 

W okresie niemowlęcym ważnymi czynnikami kształtującymi rozwój komunikacji są: 

a. właściwa koordynacja nerwowo-mięśniowa narządów artykulacyjnych (sposób 

karmienia, napięcie mięśniowe), 

b. prawidłowy tor oddechowy (nos i usta), 

c. odpowiednie warunki środowiskowe (rodzina), 

d. normatywny rozwój ruchowy i fizyczny. 

Jak widać ocena rozwoju mowy małego dziecka jest składową wielu specjalistów.  Należą do 

nich np. neurolog, pediatra, psycholog, laryngolog, rehabilitant i logopeda.  

 

Zanim maluch trafi do placówki przedszkolnej – czyli skończy trzeci rok życia – powinien 

przejść już kilka etapów  rozwoju mowy, m.in.: 

a. głużenie - wydawanie dźwięków niekoniecznie przypominjących brzmieniem 

konkretne głoski, 

b. gaworzenie  - powtarzanie ciągów sylab, 

c. okres pierwszych wyrazów – łączenie prostych, podwójnych sylab, 

d. okres prostych zdań – tworzenie dwu, trzywyrazowych wypowiedzi. 

Poniżej przedstawię bardziej szczegółowy opis faz rozwoju mowy dziecka  pomiędzy  

pierwszym a szóstym rokiem życia  z uwzględnieniem całego procesu komunikacji, czyli 

nadawania, odbioru, słyszenia i rozumienia  mowy.  

Fazy rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 lat: 

1. Okres melodii od 0 do 12 miesiąca życia. 

Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem płaczem i krzykiem. Jest to czas kiedy 

niemowlę niezamierzenie ćwiczy swoje narządy artykulacyjne by przejść do głużenia czyli 

artykułowania głosek wymawianych bezwarunkowo. Reaguje na głośne dźwięki, wycisza 

się kiedy do niego mówimy, odwraca głowę szukając źródła dźwięku i używa ich aby 

zwrócić na siebie uwagę. Po szóstym miesiącu życia niemowlę zaczyna gaworzyć czyli 

powtarzać ciągi sylab i dźwięków własnych oraz zasłyszanych z otoczenia, np. ta,ta,ta; 

da,da,da. 

 



 

2. Okres wyrazu od 12 do 24 miesiąca życia. 

Dziecko zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze np. bach, bum. Powtarza 

wielokrotnie wyrazy zasłyszane z otoczenia, tzw. echolalie. Upraszcza wymawiane słowa 

lub wymawia tylko ich część. Poprawnie artykułuje wszystkie samogłoski i głoski: 

m,b,p,t,n,l,j,d. Ma coraz bogatszy słownik, potrafi wskazać części ciała lub często nazywane 

przedmioty. Wykonuje proste  polecenia i słucha krótkich wierszyków i opowiadań. 

 

3. Okres zdania od 24 do 36 miesiąca życia. 

Dziecko nazywa większość przedmiotów i pojawiają się pierwsze dwuwyrazowe frazy lub 

ich równoważniki. Z czasem pojawiają się dłuższe wypowiedzi ale nie są one jeszcze 

poprawne gramatycznie. Trudne głoski może zastępować łatwiejszymi, dziecko zaczyna 

wymawiać prawidłowo kolejne głoski: k,g,l, a także stosować pytania: co to, dlaczego, po 

co. Potrafi wykonać bardziej złożone instrukcje, np.: weź lalę i chodź do taty. Mowa w tym 

okresie nie jest jeszcze w pełni zrozumiała z powodu zamiany trudniejszych do 

wymówienia głosek lub opuszczania całych grup spółgłoskowych. 

 

4. Okres swoistej mowy dziecięcej od 3 do 6 roku życia. 

Okres ten jest ostatnim etapem rozwoju mowy dziecka, trwa najdłużej i prowadzi do 

pełnego zrozumienia mowy przez otoczenie. Dziecko buduje coraz dłuższe zdania, więcej 

samo pyta i odpowiada na proste pytania. Następuje u niego wzmożone zainteresowanie 

otaczającym światem. Potrafi opowiedzieć krótką historyjkę i stosuje podstawowe reguły 

gramatyczne. Używa coraz więcej przymiotników i umie określić stosunki przestrzenne. 

Jest w stanie odróżnić wymowę prawidłową od zniekształconej i rozumie trudniejsze 

instrukcje i polecenia. Pięcioletnie dziecko powinno wymawiać poprawnie wszystkie głoski 

z wyjątkiem ,,r”, które może pojawić się do ukończenia szóstego roku życia. 

 

Na podstawie przedstawionych danych dotyczących faz rozwoju mowy, wychowawca może 

określić jej etap u danego dziecka poprzez obserwację (u dzieci młodszych) lub dzięki testom 

przesiewowym (u dzieci starszych). 

Zaburzeń komunikacji i niepoprawnej wymowy niektórych głosek można zapobiec poprzez 

systematyczne prowadzenie ćwiczeń z zakresu profilaktyki logopedycznej. Usprawniają one 

narządy artykulacyjne, aparat oddechowy, słuchowy i fonacyjny. Ćwiczenia te można 

prowadzić w grupie i wplatać je w inne zadania edukacyjne, np. w ćwiczenia ruchowe                      

i rytmiczne.  

Poniżej przedstawię trzy bloki ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki narządów mowy, 

oraz ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, które wspomogą rozwój mowy każdego przedszkolaka. 

Ćwiczenia te można dowolnie konfigurować, używając kilku lub wszystkich w zależności od 

wieku dzieci, planu edukacyjnego i dostępnego czasu na zajęć. 



Małe dziecko poznaje otaczający go świat w dużej mierze dzięki rozumieniu mowy (mowa 

bierna). Umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje emocje, uczucia, myśli i pragnienia 

(mowa czynna). Rozwój mowy wpływa na kształtowanie osobowości dziecka i jego rozwój 

intelektualny. 

Nauczyciel, wychowawca  ma bardzo duży wpływ na kształtowanie procesu komunikacji 

dziecka przedszkolnego, dlatego pamiętajmy aby:  

a. nasze wypowiedzi kierowane do dzieci były poprawne językowo, 

b. używać prostych, zrozumiałych słów i zwrotów, 

c. starać się budować krótkie i jasne wypowiedzi, 

d. modelować odpowiednio głos, 

e. mówić do dzieci tak aby widziały naszą twarz, 

f. wspomagać mowę gestem lub wskazaniem jeżeli komunikujemy się z 

najmłodszymi, 

g. odpowiadać na zadawane pytania z cierpliwością, 

h. nie poprawiać nieprawidłowej wymowy lub braku płynności, 

i. unikać nadmiaru zdrobnień i spieszczeń, 

j. uczyć dzieci szeroko pojętej kultury słowa. 

 

Wiem jak bardzo ważna jest dla każdego przedszkolaka jego ,,Pani’’, którą naśladuje, podziwia 

i słucha oraz spędza z nią niejednokrotnie więcej czasu niż z rodzicami. Wierzę, że każdy 

wychowawca przedszkolny jest niezastąpionym wzorem do naśladowania dla wielu małych 

dzieci i kształtowania ich  mowy i osobowości. Mam nadzieję, że powyższe materiały okażą 

się pomocne w prowadzeniu zajęć profilaktyki logopedycznej w edukacji przedszkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia oddechowe 

 

Ćwiczenia oddechowe  wydłużają  fazę wydechową i regulują pracę przepony, pogłębiają 

oddech i pozwalają dowolnie nim gospodarować w procesie fonacji głosek. Wszystkie 

przykładowe polecenia wykonujemy nabierając powietrza nosem, a wydychając ustami przy 

czym wdech jest krótki a wydech długi.  

1. dmuchanie baniek mydlanych 

2. dmuchanie na zawieszone na nitce lekkie przedmioty 

3. chuchanie na ,,zmarznięte,, dłonie  

4. rozdmuchiwanie kleksa z farby 

5. wprawianie w ruch wiatraczków lub różnego rodzaju ,,dmuchajek,, 

6. zdmuchiwanie  z płaskiej powierzchni kulek z waty, chrupek, fragmentów aluminiowej               

folii itp. 

7. nadmuchiwanie baloników lub zabawek z folii 

8. przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej naprzeciwko 

9. wdmuchiwanie lekkiej piłeczki do celu lub po określonym torze 

10. dmuchanie na piórko, tak aby nie spadło na ziemię 

11. posługując się rurką wydmuchujemy dołek w kubku z płynem  

12. wykonujemy wdech nosem unosząc ręce do góry, na wydechu opuszczamy je 

13. w pozycji leżącej kładziemy chusteczkę higieniczną na twarz i wydychając nosem 

powietrze unosimy ją w górę 

14. dmuchanie na płomień świecy 

15. za pomocą rurki na wdechu przenosimy drobne przedmioty np. skrawki papier do 

pojemnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia fonacyjne  

 

Mają one za zadanie wydłużać fazę wydechu i zapobiegać lub korygować niepłynność mowy. 

1. przesadna artykulacja samogłosek (A,O,U,I,Y,E) 

2. wymowa jak najdłużej na jednym wydechu wybranej samogłoski 

3. naśladowanie odgłosu węża  sss…na krótkim, długim wydechu 

4. powtarzanie zdań szeptem 

5. liczenie na jednym wydechu 

6. naśladowanie odgłosu lokomotywy- ffff, lub szumu wiatru szszsz… 

7. chuchamy na lusterko 

8. naśladowanie śmiechu różnych osób np.che,che; cha,cha; chi,chi; cho,cho. 

9. na wydechu naśladujemy odgłosy np. karetki - io,io,io, straży pożarnej eu,eu,eu, czy wozu 

policyjnego- eo,eo,eo 

10. powtarzanie zdań najpierw krótkich, potem dłuższych na jednym wydechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenia motoryki  narządów artykulacyjnych. 

 

Sprawność narządów mowy jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju mowy . 

Aby dziecko wymawiało prawidłowo wszystkie dźwięki danego języka każdy narząd czyli: 

język, żuchwa, wargi czy podniebienie miękkie musi wykonywać celowe i precyzyjne ruchy. 

Usprawniając aparat mowny zapobiegamy powstawaniu wad wymowy a także korygujemy je. 

 

Ćwiczenia warg 

1. zaciskanie ust 

2. zakrywanie wargi górnej na dolną i odwrotnie 

3. przesuwanie na boki złączonych ust  

4. wysuwając mocno do przodu wargi robimy całuski 

5. na spłaszczonych wargach cmokamy 

6. ściąganie i rozciąganie ust 

7. parskamy usta są rozluźnione- naśladujemy konika 

8. gwizdanie 

9. nadymanie mocne policzków 

10. utrzymywanie słomki w ustach ( nie w zębach) 

11. wymawianie parami samogłosek a-u, o-i, e-u, y-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia wzmacniające pracę języka. 

1. wysuwanie  i chowanie języka 

2. opuszczanie języka na brodę 

3. unoszenie w kierunku nosa  

4. oblizywanie dolnej wargi 

5. oblizywanie górnej wargi 

6. lizanie podniebienia 

7. wypychanie policzków językiem 

8. kląskanie 

9. oblizywanie warg ruchem okrężnym 

10. dotykanie językiem dolnych i górnych zębów 

11. zlizywanie z talerzyka np. miodu 

12. wypowiadanie sylab a głoską l np.la, lo, lu, ie, ly. 

 

Wszystkie ćwiczenia motoryki języka wykonujemy przy szeroko otwartej jamie ustnej. 

 


