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MOTORYKA DUŻA



Przygotuj 4-5 łatwych do nazwania obrazków.

Zadaniem dziecka jest wylosować od Ciebie jeden 

z nich, nazwać go i zapamiętać, a następnie włożyć

karteczkę do kieszeni i przejść przez wcześniej

przygotowany przez dorosłych tor przeszkód. Może

polegać np. na wspięciu się na łóżko, przeskoczeniu

przez poduszkę i przeczołganiu się pod stołem. Na

końcu trasy dorosły pyta malucha: co masz w kieszeni? 

Po odpowiedzi dziecko wyciąga obrazek z kieszeni, aby

sprawdzić, czy dobrze zapamiętało.

TOR PRZESZKÓD

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Dobrze jest, gdy wśród przygotowanych przez Ciebie
obrazków znajdzie się parę takich, które dziecko już
potrafi nazwać, i kilka nowych. Na przykład jeśli dziecko
jest na etapie słów z dwóch takich samych sylab,
przygotuj takie obrazki: mama, tata, jaja, lala, kura
koko i babcia baba). Dzieci bardzo lubią tory przeszkód
i są chętne do powtarzania tej zabawy - za każdym
razem ucząc się przy tym nowych słów.





Tę zabawę możesz zaproponować dziecku nawet 

w czasie spaceru, ponieważ do jej przygotowania nie

potrzeba zupełnie niczego. Wyjaśnij maluchowi, że

będziecie teraz szli jak słonie, a za każdym razem, gdy

słoń postawi nogę, spod tej nogi wydobywa się dźwięk.

Zacznij stawiać ciężkie, powolne kroki, dodając do nich

sylabę, np. PU. Wypowiadaj ją głośno i teatralnie. Jeśli

maluch nie dołącza do Ciebie w zabawie, po kilku

krokach zastygnij w bezruchu dając mu znać, że

czekasz na dźwięk, by postawić kolejny krok.

SYLABOWE SŁONIE

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Aby ułatwić dziecku tę zabawę, zacznij od tzw. sylab
otwartych, czyli spółgłoska + samogłoska. Na przykład:
MU, FA, TY, BO itd.
Nie zniechęcaj się, jeśli dziecko nie dołączy do zabawy
za pierwszym razem - czasem maluchy bywają
onieśmielone zabawą w słonie, ale po kilku razach
chętnie dołączają, trenując przy tym wypowiadanie
sylab. Później z tych sylab stworzycie słowa :)



Wydrukuj kolejną stronę i wytnij obrazki - zamieściłam

na nich 6 czynności, które w trybie rozkazującym mają

tylko jedną sylabę i dzięki temu są łatwe do

wypowiedzenia. Karteczki rozmieścić na planie okręgu.

Przygotuj też butelkę, która będzie wskazywać na

wylosowaną czynność. Dziecko kręci butelką i

wypowiada polecenie, które mają wykonać wszyscy

uczestnicy zabawy. Przykład: butelka wskazała na

obrazek skaczącej osoby, dziecko mówi: skacz i wszyscy

skaczą. Następnie kolejny gracz kręci butelką.

ZRÓB TO!

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Wprowadza do mowy dziecka czasowniki w trybie
rozkazującym. Jeśli czasownik jest dla dziecka zbyt
trudny do wypowiedzenia, przypisz mu wyrażenie
dźwiękonaśladowcze:

IDŹ - tup tup
ĆWICZ - y y y
SIEDŹ - ufff

SKACZ - hop hop
TAŃCZ - nananana
ŚPIJ - a-a-a





BALON ŁAP!

Do tej zabawy potrzebny będzie balon (można go

zastąpić piłką, ale odbijanie balonem jest dla dzieci

łatwiejsze). Wyjaśnij dziecku, że za chwilę rzucisz do

niego balon i powiesz mu, czy ma ten balon złapać

(łap!) czy upuścić na podłogę (puść!). W tej zabawie

ćwiczycie między innymi naprzemienność (umiejętność

bardzo potrzebną do dialogowania!), na zmianę

wydając sobie polecenie łap albo puść. Dzieci lubią, gdy

w tej zabawie dorosły raz na jakiś czas pomyli się i złapie

balon, który miał puścić lub na odwrót.

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Wspiera rozumienie czasowników opozycyjnych -
dziecko musi przetworzyć polecenie słuchowo,
zapamiętać je i wykonać w krótkim czasie (zanim
balon do niego doleci). Dziecko trenuje także
wypowiadanie tych łatwych artykulacyjnie słów (łap i
puść) oraz sprawdzanie, czy dorosły prawidłowo
wykonał polecenie.



Znana chyba wszystkim zabawa w ciepło - zimno może

być świetną okazją do wprowadzenia słów

dwusylabowych. Dorosły ukrywa wcześniej ustalony

przedmiot, a dziecko przemieszcza się w poszukiwaniu

go, słuchając wskazówek: zimno, jeszcze zimniej, gdy

oddala się od przedmiotu, oraz: ciepło, coraz cieplej,

gdy się przybliża.  Gdy dziecko po podpowiedziach

ciepło-zimno odnajdzie przedmiot, dorosły zadaje

pytanie: kogo znalazłeś?

CIEPŁO - ZIMNO

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
W wariancie, który pomaga wprowadzać do mowy
dziecka słowa złożone z dwóch różnych sylab, ukryj
zwierzęta lub postaci z nazwą jednosylabową,
zakończoną spółgłoską, np.: KOT, LIS, PAN, MIŚ, JEŻ,
SZOP. Dopełniacz od tych rzeczowników to słowo
dwusylabowe: kogo znalazłeś? KOTA, LISA, PANA,
MISIA, JEŻA, SZOPA





MOTORYKA MAŁA



Ta zabawa świetnie sprawdza się w parku lub w lesie,

ale możesz zorganizować ją również w domu. Wydrukuj

kilka podwójnych obrazków - jeden zestaw przyklej na

kartce, a drugi porozkładaj w przestrzeni (jeśli bawicie

się w domu to karteczki mogą być małe, jeśli na

zewnątrz to większe). Zadaniem dziecka jest odnaleźć

dowolną kartkę, przynieść ją do Ciebie i nakleić obok jej

kopii. Za każdym razem, gdy dziecko odnajdzie i

przyklei kolejny przedmiot, wskazując palcem na

obrazki, wypowiedz: to lody i to...

PODCHODY

JAK TA ZABAWA WPŁYWA
NA ROZWÓJ MOWY

Ta zabawa sprawdzi się do
wprowadzania słów (np.
lody) oraz dla starszych
dzieci do modelowania
zdań ze spójnikiem i.

           przykładowy zestaw



TO LODY                 I  TO                 

TO BUŁA                 I  TO                 

TO BUTY                 I  TO                 

TO WODA                 I  TO                 



Zbierzcie na spacerze kilkanaście różnych liści,

różniących się od siebie wielkością, kolorami, kształtami.

Do ogonków liści przywiąż nitki o różnej długości, drugi

koniec nitki zawiąż na karniszu lub przyklej do szyby -

tak, aby liście znajdowały się w zasięgu dłoni dziecka,

ale na różnej wysokości (od wysokości kolan dziecka aż

ponad jego głowę). Daj maluchowi nożyczki, którymi

będzie przecinał nitki i pobawcie się w spadające liście.

Za każdym razem, gdy dziecko odetnie liść, zadaj

pytanie: jaki liść spadł?

L IŚC IE

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Przymiotniki i przysłówki, które możesz wprowadzić
przy okazji tej zabawy: mały, duży, jasny, ciemny,
zielony, żółty (i inne kolory jeśli bawicie się jesienią),
suchy, ładny, brzydki, inny, mój, twój, nisko, wysoko
Rzeczowniki: liść, dąb, buk, lipa
Czasowniki: wisi, ucina (lub wyrażenie
dźwiękonaśladowcze ciach ciach), spada (lub
łatwiejsze: leci), leży, pomóż



Prosta zabawa, która wspiera percepcję wzrokową,

sprawność rączek i mowę. Potrzebujesz paru naklejek,

które przetniesz na połowy - wybierz naklejki z

obrazkami łatwymi do nazwania (lub do przypisania im

wyrażeń dźwiękonaśladowczych). Połówki naklejek

przyklej na klockach Lego w taki sposób, by dało się z

nich ułożyć obrazek. Za każdym razem, gdy uda się

dopasować połówki, zapytaj malucha: co wyszło?

Możesz podpowiedzieć mu, zaczynając zdanie:

wcześniej było pół osy, a teraz jest cała... (zostaw pauzę

na dopowiedzenie słowa).

POŁÓWKI LEGO

JAK TA ZABAWA WPŁYWA
NA ROZWÓJ MOWY

Poszerza zasób słownictwa
dziecka bez proszenia o
powtórzenie słowa,
pomaga rozróżnić
opozycję pół-cały.

           przykładowy zestaw



CIASTOLINA

Zamiast ciastoliny możesz do tej zabawy użyć także

plasteliny, masy solnej albo kaszoliny (jadalna

ciastolina). Przygotuj dowolną postać - możesz

narysować ją schematycznie, wydrukować z kolejnej

strony albo wyciąć z gazety. Wyjaśnij dziecku, że

będziecie zaklejać poszczególne części ciała, aż cała

postać schowa się pod ciastoliną. Zacznij od

skierowania polecenia do dziecka: zaklej oko. Następnie

daj znać, że teraz Twoja kolei i zapytaj: co ja mam

zakleić? Działajcie naprzemiennie.

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Wprowadza do mowy dziecka słowa określające części
ciała. Łatwe do wypowiedzenia będą zwłaszcza te:
oko, nos, ucho, noga, udo, szyja, pupa
Trochę trudniejsze (dziecko może je nieco uprościć w
wymowie): ręka, brzuch, stopa, pępek, kolano
Możecie też zaklejać obrazek zwierzęcia, łatwe słowa:
łapa, dziób, ogon





SZPATUŁKI

Do tej zabawy potrzebujesz drewnianych szpatułek

laryngologicznych, na których narysujesz proste obrazki

(mogą to być np.: koło, mysz, sok, but, kawa, oko itd.),

oraz kartonu, w którym nożem wytniesz otwory o

szerokości patyczków. Patyczki z rysunkami trzymaj 

w dłoni i pytaj dziecko, który obrazek chce wybrać. Po

wypowiedzeniu słowa dziecko bierze od Ciebie

szpatułkę i wkłada ją do otworu w kartonie. Zabawa

trwa dopóki nie skończą Wam się szpatułki 

z rysunkami.

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Wprowadza do mowy dziecka nowe słowa bez
proszenia malucha o powtórzenie - motywacją do
wypowiedzenia słowa jest wybór szpatułki z obrazkiem.
W trudniejszym wariancie tej zabawy możesz zapytać
dziecko po wrzuceniu dwóch patyczków, czy pamięta
co/kto już mieszka w kartonie. Dzieci lubią, gdy dorośli
robią "psikusy" i mówią np.: sądzę, że wrzuciłeś tam już
koło i mysz. Dziecko podpowiada: nieeee, koło i sok!



DAJ - WEŹ

Ta zabawa pomoże Ci wprowadzić do mowy dziecka

opozycję chcę i nie chcę. Często dzieciom łatwiej jest

wypowiedzieć daj zamiast chcę i weź (w znaczeniu

zabierz) zamiast nie chcę i ten wariant Wam proponuję.

Będą Wam potrzebne dowolne gazetki reklamowe i

nożyczki. Poproś dziecko o wycięcie wybranego przez

nie produktu z gazetki, następnie zacznij się teatralnie

zastanawiać, czy go chcesz, i powiedz np.: mmm...

mandarynki - chcę! Daj! lub: eee, nie potrzebuję

wiertarki. Nie chcę, weź! Zamieniajcie się rolami.

JAK TA ZABAWA WPŁYWA NA ROZWÓJ MOWY
Chcę, daj i weź to łatwe do wypowiedzenia słowa
jednosylabowe, które dodatkowo często przydają się 
w codziennym życiu (na przykład podczas posiłków),
więc warto wprowadzić je do mowy dziecka. Ta zabawa
pokazuje maluchowi jak opozycja chcę/daj i nie
chcę/weź "działa" w praktyce - można otrzymać
produkt z gazetki sklepowej lub odmówić.



BAWCIE S IĘ DOBRZE!

PAMIĘTAJ,  ŻE NIE WSZYSTKIE
ZAPROPONOWANE PRZEZE MNIE ZABAWY
MUSZĄ PRZYPAŚĆ TWOJEMU DZIECKU DO

GUSTU - I  TO JEST OKEJ! : )  ZWYKLE DZIEC I
WYBIERAJĄ 2-3 ULUBIONE AKTYWNOŚCI -
MOŻESZ JE DOWOLNIE MODYF IKOWAĆ I

DOSTOSOWYWAĆ DO WASZYCH POTRZEB,
TAK ABY JAK NAJLEPIEJ WAM SŁUŻYŁY.

 
CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ LUB PODZIEL IĆ S IĘ

OPINIĄ? NAPISZ DO MNIE!
 

ULA@KIEDYDOLOGOPEDY.PL

kiedydologopedy.pl


