
WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY
DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

CD.

Aby mowa dziecka dobrze się rozwijała należy dbać o sprawność trzech elementów, od których
bezpośrednio jest uzależniona mowa człowieka. Są nimi: aparat oddechowy, fonacyjny 
i artykulacyjny.

 ĆWICZENIA ODDECHOWE 
Dmuchanie np. balonów, dmuchanie na wiatraczki, piórka, chorągiewki, robienie baniek
mydlanych, kąpiel w pianie, robienie bąbelków w wannie, zdmuchiwanie świeczek, dmuchanie
przez słomkę na papierki; zabawa kto wyżej, kto dalej? Chuchanie na lusterko, zabawa w “Mecz
piłkarski” - dmuchanie lekką piłeczką po stole do bramek wykonanych z klocków, pudełek...

 ĆWICZENIA FONACYJNE
Śpiewanie piosenek np. “Jedzie pociąg z daleka”, “Ta Dorotka ta malusia” lub innych znanych
dzieciom piosenek
Naśladowanie głosów zwierząt, np. piesek szczeka: hau, hau, kotek miuczy: miau, miau, kurka
gdacze: ko, ko, itd. 
Naśladowanie przedmiotów z otoczenia, np. zegar tyka: tik, tak, samochódj jedzie: brum, brum,
itd.

ĆWICZENIA ARTYKULATORÓW ĆWICZENIA WARG:
Parskanie jak konik, przesyłanie buziaków, nakładanie dolnej wargi na górną, naśladowanie
rybki - okrągłe usta, nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza ustami, wypowiadanie
samogłosek ustnych: a, e, o, u, i, y, przesadnie otwierając usta.
 

ĆWICZENIA JĘZYKA: 
Oblizywanie warg, zlizywanie czekolady bądź gumy rozpuszczalnej z podniebienia, ssanie
cukierka przy zamkniętej buzi, zrobienie rulonika z języka, sprzątanie językiem wnętrza jamy
ustnej, liczenie zębów językiem u góry.

 ĆWICZENIA ŻUCHWY:
Żucie gumy rozpuszczalnej, ziewanie szeroko otwierając buzię 

ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO: 
Energiczna artykulacja: uku, ugu, ogo, chrapanie na wdechu i wydechu, kaszel, zabawa w
chorego misia, wydawanie odgłosów jak przy płukaniu gardła (gul, gul).
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Ucz swoje dziecko słuchania; pytaj: co to jest? np. Dźwięk przejeżdżającego

Ruszaj się razem z dzieckiem: skaczcie,

Rysujcie,malujcie (palcami), kolorujcie, wycinajcie, wyklejajcie; w ten sposób

Opisujcie dziecku otaczającą go rzeczywistość, np. czerwone jak pomidor, żółte jak słońce;

Recytujcie krótkie wierszyki, wymyślajcie

DROGI RODZICU! ROZWÓJ MOWY TWOJEGO DZIECKA ZALEŻY OD
CIEBIE. MOWA TO NIE TYLKO AKT WYPOWIADANIA DŹWIĘKÓW, ALE TEŻ ROZUMIENIE,

DLATEGO TEŻ:

samochodu?

biegajcie, wspinajcie się, turlajcie się, bo rozwój mowy idzie w parze z ruchem

rozwijacie motorykę małą u swojego dziecka .

w ten sposób rozwijacie słownik bierny oraz czynny dziecka.

zagadki, czytajcie swoim dzieciom jak najwięcej książeczek.

ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ ZABAWY

Logopeda


