
Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym 
 

 

 

         Wiek przedszkolny dziecka jest okresem swoistej mowy dziecięcej. Charakteryzuje się 

on substytucją, uproszczeniami i seplenieniem. Znacznie rozwija się zasób i treść słownictwa 

dzieci. Dziecko 3 letnie posługuje się ok. 1000 słów, 5 letnie ok. 2000 słów, 6 letnie od 3000 

– 4500 słów. Z czasem precyzują się znaczenia używanych słów, dziecko opanowuje 

gramatyczne podstawy mowy. Dowodem postępującej świadomości językowej w dziedzinie 

słowotwórstwa są neologizmy dziecięce np. mama żelazkuje (mama prasuje), ciocia jest 

wspaniałą pieczarką (ciocia potrafi wspaniale piec), łatwizna (coś jest łatwe do zrobienia), 

truzizna (coś jest trudne do zrobienia).  

        Dzieci 3 letnie wymawiają wszystkie samogłoski, choć w mowie potocznej mogą 

zamieniać je na łatwiejsze pod względem artykulacyjnym. Często zmiękczają głoski: s, z, c, 

dz oraz sz, ż, cz, dż zastępując je szeregiem ciszącym. Głoskę r realizują jako j lub l, zamiast 

ch mówią f . Pod koniec 4 roku życia pojawia się w mowie głoska r. Jest ona wielkim 

sukcesem dla dzieci i dlatego często nadużywają tej głoski w mowie potocznej np. rarka 

(lalka), okurary (okulary). Dzieci potrafią również realizować kolejny szereg spółgłosek 

dentalizowanych, tj. spółgłoski s, z, c, dz. Szereg szumiący ustala się dopiero w mowie dzieci 

5 letnich, są to spółgłoski sz, cz, ż, dż. Choć spółgłoska r powinna byś już wymawiana, często 

dopiero teraz się pojawia. Mowa 6 latka powinna być już w pełni opanowana pod względem 

dźwiękowym. Potrafi on prawidłowo wypowiadać wszystkie głoski w izolacji. Może mieć 

jeszcze kłopoty z wymową grup spółgłoskowych, np. skrzypce, drzwi, drżący. Rozwój 

systemu fonologicznego kończy się między 5 a 7 rokiem życia dziecka, kiedy stabilizuje się 

wymowa głoski r i dwudźwięków.  

        Rozwój mowy nie u wszystkich dzieci przebiega jednakowo. Zależy od różnych 

czynników: wpływów środowiska, psychofizycznego rozwoju dziecka oraz zdolności 

pedagogicznych rodziców. Niektóre z tych aspektów chciałabym omówić nieco szerzej.  

        Duże znaczenie ma prawidłowy tor oddechowy. Chciałabym, aby każdy z państwa 

zastanowił się chwilę i spróbował odpowiedzieć na pytanie – jak oddycha moje dziecko? Czy 

przez nos, usta. Jeżeli ma katar, to jak długo on już trwa – miesiąc, dłużej?. Jak oddycha 

wasza pociecha w nocy? – śpi spokojnie, czy słychać chrapanie, usta są otwarte, zamknięte? 

Jeśli są otwarte, to jaką pozycję ma język – leży na dnie jamy ustnej, czy jest wzniesiony  

o przednią część podniebienia? 



Oddychanie patologiczne przez usta powoduje powstanie zaburzeń zgryzowych /tyłozgryz, 

zgryz otwarty/, zwężenia szczęki i zmian w stawie skroniowo – żuchwowym.  

Nieprawidłowy tor oddechowy wpływa równocześnie na wadliwe ułożenie języka. Proszę 

państwa, abyście zamknęli usta i zastanowili się chwilę, gdzie znajduje się czubek waszego 

języka? Czubek języka powinien opierać się o przednią część podniebienia. Jeżeli nasze 

pociechy oddychają ustami, język automatycznie leży na dnie jamy ustnej, często wystaje 

między zębami. Najczęściej dzieci te realizują  wadliwie  - międzyzębowo trzy szeregi /s, z, c, 

dz, ś, ż, ć, dź, sz, ż, cz, dż/ oraz głoski t, d, n, l nawet r – a więc prawie wszystkie głoski. Taka 

wada jest nazywana deformacją głosek i nasze dziecko samo z niej „nie wyrośnie”. 

Powinniśmy wtedy jak najszybciej podjąć terapię logopedyczną, nawet u dziecka 3- letniego, 

pamiętając jednak, że będzie ona miała tylko wtedy sens, kiedy nauczymy dziecko 

prawidłowo oddychać. 

        Rodzice są pierwszymi nauczycielami mowy dla swojego dziecka, dlatego zachęcam 

wszystkich rodziców:  

 cierpliwie wysłuchujmy wypowiedzi dziecka (tej cierpliwości potrzeba nam dużo, bo 

mały przedszkolak zadaje dziennie ok. 50 pytań ), 

 jeśli dziecko jest skryte, nieśmiałe – zachęcajmy je do rozmowy, chwalmy, podnośmy 

jego pewność siebie, 

 kiedy razi nas wymowa naszego dziecka – poprawiajmy je dyskretnie, taktownie; 

umówmy się z dzieckiem, że w określonym miejscu w domu przez krótki czas nasza 

pociecha będzie starała się szczególnie dobrze mówić; pamiętajmy, że ćwiczenia mowy 

mają być zabawą, nie karą. 

 wykorzystujmy momenty posiłków do wspaniałych ćwiczeń narządów mowy – każmy 

dziecku oblizać usta, umyć i policzyć językiem ząbki,  

 przed lustrem zabawmy się w śmieszne minki, 

 dmuchajmy z dzieckiem na papierowe kuleczki, ptasie piórka, świece tak, by płomień 

„tańczył”, puszczajmy bańki mydlane, 

 nie zapominajmy o zabawach dźwiękonaśladowczych, które w sposób naturalny 

wprowadzają dziecko w świat dźwięków (bocian kle kle, zegarek cyk cyk...), 

 ćwiczmy z dzieckiem słuch fonematyczny: rozpocznijmy zabawą w rozpoznawanie 

głosów z otoczenia, bawmy się w chodzenie za głosem, zgadujmy barwy głosów różnych 

instrumentów - z czasem te zabawy pozwolą dziecku przejść do ćwiczeń różnicujących 

głoski. 



        Od poziomu rozwoju słuchu fonematycznego oraz stopnia utrwalenia prawidłowej 

artykulacji zależy powodzenie dziecka w szkole, przede wszystkich w zakresie pisania  

i czytania. Dlatego jeszcze raz gorąco zachęcam do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem w domu  

i życzę owocnych zabaw. 


