
Jak wspierać mowę dzieci?  podpowiedzi logopedy dla rodziców (cz.2) 

Poniżej kilka następnych zabaw, które mają za zadanie rozwiajać różne aspekty rozwoju 
językowego. Do wszystkich poniższych zabaw wystarczą jedynie sypkie produkty 
spożywcze, które mamy w kuchni: ryż, kasza (najlepiej różne jej rodzaje: jaglana, 
gryczana, manna, jęczmienna), groch, soczewica, cukier, mąka, sezam, semienie lniane, 
słonecznik itp. Pamiętajmy: bawimy się z dzieckiem, pokazujemy mu, co ma robić (nie 
czytamy mu instrukcji – ale sami pokazujemy, aby dziecko zaczęło nas naśladować). 
Chwalmy je za każde wykonane zadanie, dopingujmy do podejmowania kolejnych prób, 
wspierajmy. Zapewne będzie przy tym sporo bałaganu w kuchni – ale warto! 
     

        Powodzenia!    

        Małgorzata Śliwa 

 

Ćwiczenia oddechowe 

Przypomnienie: wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać 

przez nos. Robimy wdech nosem (usta są wtedy zamknięte!), wydech ustami ułożonymi 

w dzióbek. Ważne: ćwiczymy jak najdłuższy wydech ustami!  

 Gotowanie obiadu – rozdmuchiwanie ryżu, kaszy, grochu, soczewicy, cukru, mąki, 
sezamu, semienia lnianego, słonecznika itp.  
 – Wsyspujemy do naczynia (najlepiej wysokiej miski) sypkie produkty z domowej kuchni, 
np. ryż, różne rodzaje kaszy, mąkę, kaszę manną, cukier itp. Nie mieszamy ich ze sobą, 
każdym produktem bawimy się osobno – ewentualnie możemy zmieszać je dopiero na 
sam koniec zabawy. Warto na początek pozwolić dziecku przesiewać, przesypywać je 
palcami – to świetna zabawa sensoryczna. Potem dmuchamy do naczynia i obserwujemy, 
co się dzieje.   
 

  
 

Następnie możemy wsypać np. ryż na dużą kartkę lub bezpośrednio na stół i 

rozdmuchiwać. Może to być zabawa w rozganianie owieczek, żeby pasły się po całej łące.  

Możemy wyznaczyć, że przeganiamy owieczki z jednej łąki na następną, po świeżą trawę 

– wtedy przedmuchujemy ryż z jednego wyznaczonego miejsca w drugie, np. z jednej 

połowy stołu na drugą. Możemy do zabawy włączyć nadchodzącego wilka (jak najdłużej 

na wydechu naśladujemy, jak  wilk wyje AUUUUU) – wtedy zaganiamy owieczki do siebie, 

czyli zadaniem jest takie dmuchanie na ryż, aby zgrupować go w jednym miejscu. 



    
 

 

Ćwiczenia artykulacyjne 

Czyli wszystkie działania, w których usprawniamy narządy artykulacyjne: wargi, jezyk, 

policzki, podniebienie miękkie, żuchwę. 

 

 Pyszne czy nie? 

– Wymyślamy różne dania z produktami, które mamy dostępne i robimy  

odpowiednią minę w zależności od tego, czy danie wydaje nam się smaczne czy nie, np. 

„Ryż na mleku z malinami  i bananem jest pyszny! Mniam!” – robimy uśmiechniętą minę, 

mlaszczemy, oblizujemy językiem wargi, wysuwamy język z ust do przodu (jakbyśmy 

próbowali dosięgnąć z talerzyka najmniejszą resztkę potrawy), nagryzamy dolnymi 

zębami górną wargę i górnymi zębami dolną wargę (jakbyśmy próbowali wyjeść 

wszystko, co zostało na wargach) itp.  

  
  

„Ryż z papryczką chili jest bardzo ostry! Błeee!” – robimy wykrzywioną minę, parskamy 

wargami, jakbyśmy chcieli się pozbyć resztek ryżu z warg, wysuwamy język jak najdalej na 

brodę, zaciskamy mocno wargi (żeby nikt nie włożył dał nam tego do ust), chowamy 

wargi (wsuwamy je między zęby, jakbyśmy chcieli je ukryć) itp. 

  



Możemy przeglądać książkę kucharską lub wymyślać różne dziwne dania, np. ryż z 

kolcami kaktusa, ryż w zupie muchomorowej itp. 

 

 Szukamy ziarenka 

- Prosimy dziecko o oblizanie ust jak najdalej wysuniętym językiem, po czym jedno 

ziarenko przyklejamy nad górną lub pod dolną wargę. Możemy pomóc sobie odrobiną 

miodu lub nutelli, żeby ziarenko się przykleiło. Zadaniem dziecka jest zdjęcie tego 

ziarenka wysyniętym „cienkim” językiem, np. przyklejamy ziarenko słonecznka nad górną 

wargę i zadaniem dziecka jest znaleźć językiem to ziarenko. Najbezpieczniej, gdy będzie 

to coś jadalnego, tzn. słonecznik, cukier lub ugotowane ziarenko ryżu, soczewicy, groszku 

itp.  

   
 

 Sadzimy ziarenko w kosmosie 

- Dotykamy zimną łyżeczką lub patyczkiem po lodach podniebienia tuż za górnymi 

zębami, nazywając je doniczką (wałek dziąsłowy = zaczarowane miejsce, parking z 

poprzednich zabaw), w której ziarenko zasadzimy. Doniczka jest w kosmosie, więc jest 

odwrócona dnem do góry. Otwieramy szeroko buzię i kładziemy na czubku języka 

ziarenko słonecznika, po czym podnosimy czubek języka do wałka dziąsłowego i 

trzymamy ziarenko w doniczce przez chwilę, żeby wrosło. Ćwiczymy przy otwartych 

ustach, żeby pokazać jak jezyk unosi się w górę. Ważne: czubek języka wędruje w górę – 

nie robimy tego płaskim językiem! 

   
     

 

  

Ćwiczenia słuchowe 

 Co jest w słoiku / pojemniku? 

– Kolejna zabawa polega na rozpoznawaniu odgłosów ziarenk w słoiku lub pojemniku. 



Wsypujemy sypkie produkty spożywcze, które wykorzystywaliśmy w poprzednich 

zabawach (np. ryż, kaszę, groch, soczewicę, cukier, mąkę, sezam, semienie lniane, 

słonecznik itp.) do słoików lub pojemników. Najpierw dziecko patrzy i słucha, jaki odgłos 

wydaje każdy ze słoików. Następnie dziecko zasłania oczy lub odwraca się do nas plecami  

i nasłuchuje. Potrząsamy jednym słoikiem, a dziecko odgaduje, co jest w jego środku.  

    
 

 Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej 

– Wykorzystujemy słoiki (pojemniki z poprzedniej zabawy).  Najpierw dziecko patrzy i 

słucha, jaki odgłos wydaje każdy ze słoików. Następnie dziecko zasłania oczy lub odwraca 

się do nas plecami  i nasłuchuje. Potrząsamy po kolei dwoma słoikami, a dziecko 

odgaduje, co było w środku po kolei, np. najpierw ryż, potem groch. Jeśli dziecko radzi 

sobie świetnie z dwoma , zwiększamy ilość słoików do trzech lub więcej, np. ryż-cukier-

groch. Ważne, aby dziecko zapamiętało całą sekwencję dźwięków (nie odpowiadało po 

każdym z nich – ale gdy skończymy potrząsać słoikami). 

 

– Wykorzystujemy słoiki (pojemniki z poprzedniej zabawy). Prosimy dziecko, aby 

potrząsnęło po kolei dwoma słoikami, np. „Proszę o groch, a potem ryż”. Jeśli dziecko 

radzi sobie świetnie z dwoma, zwiększamy ilość słoików do trzech lub więcej, np. 

„Chcemy usłyszeć kaszę, słonecznik i cukier”. Ważne, aby dziecko zapamiętało całą 

sekwencję słów (nie pokazywało po każdym z wypowiedzianym słów – ale gdy 

skończymy mówić). 

 

Zamiana ról, pacynki 

Co jakiś czas w zabawach prosimy, aby to dziecko nas czegoś nauczyło, żeby ono 

wymyśliło zabawę, żeby pokazało nam, co mamy zrobić. Zamian ról jest bardzo ważna, 

ponieważ powoduje, że dziecko chętnie powtarza, aby uczyć dorosłego i w ten sposób 

utrwala swoją wiedzę.  Można wykorzystwywać pacynki, misia, lalkę itp. Dziecko 

pokazuje ćwiczenie misiowi i nawet gdy ten się wielokrotnie myli, nie jest to dla niego 

przykre, gdy go korygujemy.  To bardzo pomocny zabieg, dzięki niemu dziecko nie czuje 

się nieustannie poprawiane (częsta korekta wypowiedzi dziecka bywa powodem 

ograniczania jego wypowiedzi). 



  
 

Czytanie dzieciom 

Zachęcam do czytania dzieciom książkek, rymowanych wierszyków, wspólnego oglądania 

albumów, zdjęć itp. Zachowajmy umiar w oglądaniu telewizji i korzystaniu z cyfrowych 

technologii – w miarę możliwości ograniczajmy ten czas dzieciom. Warto powtarzać z 

dziećmi rymowane wierszyki, wyliczanki, wylepywanki itp. Poniżej wierszyk „kulinarny”, 

który może być inspiracją do zabawy, np. wyklepywania dłońmi w kolana kolejnych sylab, 

wystukiwania drewnianą łyżką w pokrywkę itp. 

 

Kipi kasza, kipi groch 

Lepsza kasza niż ten groch. 

Bo od grochu brzuszek boli, 

A od kaszy się zagoi.    


