
Ćwiczenia rozwijające rozumienie mowy 

By dziecko zrozumiało, że mowa służy do porozumiewania się, prowadzimy szeroko 

rozumiane wychowane słuchowe. Aby dziecko pojęło, że wszystko wokół niego ma swoją 

nazwę potrzebuje wielu, bardzo wielu powtórzeń. Nazywajmy więc wszystko co interesuje 

malucha, szczególnie zabawki, których możemy użyć do ćwiczeń. Nazywajmy wielokrotnie 

wszystko czym się bawimy. Dobrą okazję do nazywania stanowią zabawy polegające na 

dokładaniu do siebie takich samych przedmiotów, dokładanie obrazka do przedmiotu, czy 

obrazka do obrazka. 

By sprawdzić rozumienie wprowadzanych pojęć proponujemy szukanie w zbiorze 

przedmiotów danego elementu: „daj mi kota, „miau, miau””, „gdzie jest pies, „hau, hau””. 

Dziecko przeważnie nie lubi być sprawdzane, warto więc zadbać o różnorodność wariantów 

tej zabawy. Dziecko może nie tylko podawać nam to, o co prosimy, ale może wrzucać to do 

pudełka, do woreczka, do skrzynki, może podać to jakiejś maskotce – przyjacielowi, może 

łowić to na wędkę z magnesem (do obrazków przyczepiamy wówczas spinacze biurowe, by 

złapał je magnes), może położyć coś na danym obrazku (kasztan, kamyk, żeton), lub 

odwrócić obrazek na drugą stronę. 

Żeby dziecko mogło budować zdania potrzebne mu są też czasowniki. Jako pierwsze 

wprowadzamy te najbliższe dziecku: je, śpi, myje się, robi siusiu, płacze, śmieje się, jedzie 

autem. Bawimy się lalami, misiami, pajacykami, które jedzą, po jedzeniu myją się, robią 

siusiu, idą spać. Po jakimś czasie dziecko samo pokaże nam, jak lala śpi, a jak je. Możemy też 

narysować postać, która wykonuje te wszystkie czynności (albo zrobić zdjęcia dziecku w tych 

sytuacjach) i prosić o wskazanie danej czynności na obrazku. 

Wprowadzamy pojęcia mały i duży, by móc ćwiczyć rozróżnianie złożenia dwóch wyrazów 

„mała lala”, duża piłka”, „duża lala”, mały miś”. 

To, że dziecko rozumie dany rzeczownik i czasownik oddzielnie, nie znaczy, że rozumie 

złożenie tych dwóch wyrazów, nieraz trzeba wielu ćwiczeń, żeby dziecko zdało sobie sprawę, 

iż musi zwracać uwagę nie na którykolwiek z tych dwóch wyrazów, ale na oba naraz. Dobrze 

jest bawić się wtedy dwoma zabawkami np. lalą i misiem, którzy na zmianę jedzą, piją, śpią, 

po wielu powtórzeniach dziecko w końcu nauczy się tego.  

Wprowadzamy coraz więcej przymiotników, kolory, liczebniki, by dziecko uczyło się coraz 

bardziej złożonych zdań („mała lala śpi”, „dwa koty jadą autem”, „lala ma czerwoną piłkę”). 

Uczymy dziecko co znaczy „pierwszy”, a co „ostatni”, wprowadzamy przyimki przestrzenne: 

nad, pod, obok, za, przed. 

Bardzo przydatny w nauce rozumienia mowy jest zestaw „ Od obrazka do słowa”, posiadanie 

go ułatwia znacznie pracę z dzieckiem. Jest to bardzo bogaty zbiór obrazków, na których 

zilustrowane jest całe mnóstwo rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków, 

zaimków, przyimków, liczebników. W zestawie są też plansze przedstawiające znane 

dzieciom sytuacje i miejsca (w parku, na łące, w domu, w sklepie, święta, zima, urodziny, ...). 

Stanowią one świetny materiał do rozmowy z dzieckiem.  

Ćwiczenia rozwijające mowę czynną 



Tak naprawdę dziecko zaczyna uczyć się świadomego używania głosu jeszcze zanim zdaje 

sprawę ze znaczenia mowy dla porozumiewania się i zanim ją rozumie. Jeśli nakładając kółka 

na stojak za każdym razem wypowiadamy głośno samogłoski możemy się spodziewać, że po 

jakimś czasie dziecko wykonując samo tę czynność w jakiś sposób spróbuje użyć głosu. 

Świetna do nauki świadomego posługiwania się głosem jest zabawka reagująca ruchem lub 

świeceniem na głos. Nie znamy tego typu pomocy na rynku, z pewnością można ją wykonać 

znając się na elektronice. W naszej poradni mamy taką zabawkę, to lala kręcąca się w kółko, 

gdy wydawany jest jakiś dźwięk. Bawiąc się nią dziecko w końcu zauważa, że może samo 

decydować o ruch lali – swoim własny głosem. Temu samemu celowi służą zabawy metodą 

wrebo-tonalną, które łączą aktywność ruchową z aktywnością słowną. Dzieci szybko uczą się 

kojarzyć ruch z głosem. Dzięki temu po pewnym czasie możemy się spodziewać nie tylko 

wydania głosu przez dziecko, ale i tego, że jego reakcja słowna będzie coraz bardziej zbliżona 

do prawidłowej w danej sytuacji (tatata, aaaa, o-o-o, oooo, – skojarzone z konkretną 

zabawą).    

Gdy rozumienie mowy osiągnie pewien stopień dojrzałości, mobilizujmy dziecko do 

mówienia. Zachęcamy dziecko do powtarzania wyrazów dźwiękonaśladowczych. 

Następny poziom trudności to krótkie, jednosylabowe wyrazy (nos, oko, kot, dom, stój), 

dwusylabowe, itd. 

Gdy dziecko nie tylko powtarza, ale spontanicznie używa wyrazów, zaczynamy zachęcać je 

do łączenia 2 wyrazów w całość (mała lala, duży kot, daj pić, mama chodź). 

Potem przychodzi kolej na proste zdania („Miś ma balon”. „To jest tata”. „Krowa je trawę”.), 

które w miarę upływu czasu będą coraz bardziej rozbudowane.  

Doskonałe do ćwiczenia pamięci słuchowej są krótkie wierszyki i piosenki. Pomagają one 

również utrwalać dziecku zwroty językowe. 

Z pewnością nasze dzieci czeka dużo ćwiczeń, jeśli chodzi o naukę gramatyki. Odmianę 

wyrazów przez przypadki możemy ćwiczyć opowiadając proste historie, pytając czego nie 

ma, z kim idę, co widzę, o czym myślę. Do zdań twierdzących budujmy pytania i niech 

dziecko uczy się układać do nich odpowiedzi.( „Chłopiec idzie z dziewczynką.”, łatwiejsze 

pytanie - „Z kim idzie chłopiec?”, trudniejsze - „Z kim idzie dziewczynka?”)  

Ćwiczenia artykulacyjne 

O wprowadzeniu ćwiczeń artykulacyjnych decyduje logopeda, najczęściej wtedy, gdy dziecko 

samodzielnie buduje wypowiedzi. Zbyt śpieszne wprowadzenie takich ćwiczeń może bowiem 

zahamować rozwój mowy czynnej. 

Ćwiczenia te udoskonalają prawidłowe brzmienie głosek.  

Dbamy więc o wyraźniejszą artykulację samogłosek, później sylab (pa, pe, pu, pi, po, py). W 

końcu zabieramy się za spółgłoski, najpierw samej, potem w sylabach, aż dochodzimy do 

wyrazów.  



Przedstawione powyżej rodzaje ćwiczeń, jakie czekają nas z naszym dzieckiem, to ogólne 

zestawienie, które pomoże nam uzmysłowić, jakiego rodzaju praca czeka nasze dziecko, by 

mogło cieszyć się rozumieniem mowy i możliwością słownej komunikacji. 

  
 


