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Zadbajmy o prawidłowy rozwój mowy 

By zapewnić dzieciom solidne podstawy do rozpoczęcia 
nauki czytania, szczególną uwagą należy obdarzyć prawidłowy 
rozwój ich mowy. Ćwiczenia artykulacyjne pomogą stworzyć 
optymalne warunki do rozwoju kompetencji językowej dziecka.

Alicja Dorozińska

część druga

Ćwiczenia usprawniające mo-
torykę narządów mownych 
łączą się bezpośrednio z ćwi-
czeniami artykulacyjnymi. Ich 

celem jest usprawnianie mięśni na-
rządów artykulacyjnych oraz nabycie 
umiejętności świadomego kontrolo-
wania układu artykulatorów podczas 
wymawiania danej głoski.
Doskonałego materiału do ćwiczeń do-
starcza nauczycielom literatura dzie-
cięca. Można sięgnąć do klasyki – po 
„Katar” J. Brzechwy z powtarzającym 
się A – psik czy „Bajkę o gęsim jaju, raku 
Nieboraku, kogucie Piejaku, kaczce 
Kwaczce, kocie Mruczku i psie Krucz-
ku” E. Szelburg-Zarembiny. Dzieci do-
skonale ćwiczą aparat artykulacyjny, 
wielokrotnie powtarzając: Hyc-hyc-hyc! 
Kic-kic-kic! Klap-klap-klap! Człap-człap-
człap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! Wę-
druje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, z ko-
gutem Piejakiem, z kaczką Kwaczką, z kot-
kiem Mruczkiem i z pieskiem Kruczkiem. 
Idą – idą, idą – idą, idą – idą, idą – idą...
 Zegary, zegarki i zegareczki – dzieci 
dzielą się na kilka grup i ustalają, jakimi 
odgłosami będą imitować zegary, np. 
tiku-tak, tiku-tak, bim-bamm, bim-bamm, 
cyk-cyk-cyk-cyk, tik-tak tik-tak, cyku-cyk 
cyku-cyk, tik-tik, tik-tik... Zegary powin-
ny „chodzić” jednocześnie, ale każdy 
w sobie tylko właściwy sposób: szybciej 
lub wolniej, głośniej lub ciszej. Waż-
ne jest utrzymanie miarowego tempa 

w poszczególnych grupach. Nauczyciel 
też uczestniczy w zabawie, od czasu do 
czasu naśladuje kukułkę lub dzwonie-
nie budzika. Koncert zegarów można 
nagrać, a następnie wspólnie z dziećmi 
odsłuchać. Polecam również współczes-
ne „łamacze języka” autorstwa A. Frą-
czek, np. „Trzeszczyki”.

Ćwiczenia kształtujące  
słuch fonematyczny

Ćwiczenia kształtujące słuch fonema-
tyczny, czyli zdolność rozróżniania 
fonemów, rozwijają zdolność precyzyj-
nego słyszenia i różnicowania dźwię-
ków mowy, uczą dzieci wyodrębniać 
z potoku mowy zdania, wyrazy, sylaby 
i głoski. Wymagają operacji na pozio-
mie syntezy i analizy słuchowej, co jest 
podstawą do rozpoczęcia nauki czyta-
nia i pisania. Początkowo realizujemy 
ćwiczenia na materiale bezliterowym, 
przechodząc, w miarę nabywania przez 
dzieci umiejętności identyfikowania li-
ter i czytania, do materiału literowego.

ZABAWY NA MATERIALE  
BEZLITEROWYM

Jakie wyrazy można wykorzystywać 
w zabawach? Czy wyrazy o wymo-
wie różniącej się od pisowni stanowią 

dla dzieci ograniczenie? Żadnych wąt-
pliwości nie mają w tej sprawie na-
uczyciele realizujący glottodydaktykę 
– rozumieją, że dzieci żyją w świecie 
głosek. Nie wiążą słyszanych wyrazów 
z ich zapisem ortograficznym. Słyszą 
np.: /łutka/ – łódka, /ałtobus/ – autobus, /
sat/ – sad, /ftorek/ – wtorek, /jesz/ – jeż czy 
/zemby/ – zęby i jeśli nauczyciel będzie 
poprawnie dzielił wyrazy na głoski, do 
zabaw słuchowych może wykorzysty-
wać każde dowolne słowo.
 Bardzo dziwne przedstawienie. Na- 
uczycielka inicjuje inscenizację do wier-
sza T. Śliwiaka „Widelec i łyżka” (w ra-
mach realizacji tematu o kulturze jedze-
nia). Manipulując sztućcami, recytuje 
tekst zupełnie inaczej niż zwykle – bez 
modulacji głosu, nie stosując właściwej 
intonacji ani pauz, np. Siostra. Łyżka brat. 
Widelec ona gruba on. Chudzielec nie. Przy-
bywał nic na wadze rzekła. Łyżka ja ci radzę 
zupki itd. Wierszyk jest krótki, nie nad-
weręży więc cierpliwości maluchów. 
Czy jednak dzieci zrozumieją coś z tak 
podanego tekstu? Pewnie niewiele. Czy 
będą potrafiły odpowiedzieć na pytania 
dotyczące treści wiersza? Raczej nie. 
I nie ma się czym przejmować – w tym 
ćwiczeniu najważniejsze jest bowiem 
to, żeby mali słuchacze sami odkryli 
przyczynę niezrozumienia przekazu. 
Gdy już wspólnie z panią ustalą, że dla 
prawidłowego odbioru treści bardzo 
istotne jest nie tylko „co”, ale i „jak” się 
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mówi, powtarzamy inscenizację – tym 
razem zachowując rytm, melodię, ak-
cent oraz intonację.
 Za kurtynką – nauczyciel ukryty za 
kurtynką prezentuje różnorodne dźwię-
ki – stuka łyżeczką w szklankę, w podło-
gę, w książkę, pobrzękuje kluczami, roz-
dziera papier, przelewa wodę... Dzieci 
słuchowo identyfikują dźwięki. Zabawę 
można utrudnić, ćwicząc dodatkowo pa-
mięć i artykulację. W tej wersji zabawy 
nauczyciel prezentuje ciągi dźwięków, 
początkowo krótkie (dwu-, trzyelemen-
towe), a stopniowo coraz dłuższe. Dzieci 
na bieżąco identyfikują słyszane odgło-
sy, następnie zaś odtwarzają je w pre-
zentowanej kolejności, imitując dźwięki, 
np. chlup-chlup, brzęk-brzęk, stuk-stuk, 
dryn-dryn, puk-puk, szur-szur.
 Jak po sznurku (różnicowanie czasu 
trwania dźwięku: długo/krótko) – dla 
każdego dziecka przygotowujemy dość 
długi sznurek zakończony supełkiem 
(do chwytu). Nauczyciel gwiżdże na 
gwizdku (albo gra na flecie), wydając 
długie lub krótkie dźwięki. Dziecko 
jedną ręką trzyma sznurek za supełek, 
a drugą przesuwa w dół, „mierząc” 
długość każdego dźwięku. Ocenia, czy 
trwał krótko, czy długo. Druga wersja 
powyższej zabawy jest nieco trudniej-
sza i dotyczy „mierzenia” długości wy-
razów. Początkowo wyrazy powinny 
znacznie różnić się liczbą głosek, np. 
ul, kaloryfer, idę, przyjaciel /p sz y j a ć e l/, 
zima /ź i m a/, lokomotywa... W zabawie 
tej można skutecznie poszerzać zasób 
słownictwa dzieci, wykorzystując wy-
razy mniej znane, np. strzępek /s t sz e m 
p e k/, prasa, ssak, uświadomić /u ś f j a d o 
m i ć/... 
 Tyle palców, ile wyrazów – nauczyciel 
prezentuje dowolny przedmiot, np. mi-
sia, wypowiadając proste zdanie: To miś, 
lub pokazuje obrazek ilustrujący jakąś 
czynność, np. skakanie, i mówi: Chłopiec 
skacze. Początkowo robi długie pauzy 
pomiędzy wyrazami, dopiero gdy dzieci 
zorientują się, na czym polega zabawa, 
wypowiada zdania w normalnym tem-
pie. Po każdym zdaniu dzieci liczą i poka-
zują na palcach liczbę usłyszanych wyra-
zów (liczenie na palcach – por. E. Grusz-
czyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecię- 
ca matematyka, Warszawa 1997). Stop-
niowo zdania mogą być coraz dłuższe, 
coraz bardziej złożone, np. W ogródku 
zakwitły czerwone tulipany. 

 Długie, coraz dłuższe (rozwijanie 
zdań i porównywanie liczby wyrazów 
w zdaniu) – podczas tego ćwiczenia 
dzieci uczą się poprawnego budowa-
nia zdań prostych i złożonych. Na-
uczyciel wypowiada proste zdanie, 
prezentując odpowiednią ilustrację, 
np. Dziewczynka rysuje. Dzieci, wypo-
sażone w kolorowe patyczki, kamyki 
czy kasztany, po usłyszeniu zdania 
układają tyle patyczków, ile słów usły-
szały. Następnie nauczyciel rozwija 
zdanie, dodając za każdym razem je-
den wyraz, np.:

Dziewczynka rysuje. 
Mała dziewczynka rysuje. 
Mała dziewczynka rysuje kwiatki.
Mała dziewczynka rysuje kolorowe 
kwiatki.
Mała dziewczynka rysuje kredkami 
kolorowe kwiatki.

Przy kolejnych powtórzeniach zabawy 
aktywizujemy dzieci – niech samo-
dzielnie rozbudowują zdania. Na po-
czątku nauczyciel pomaga maluchom, 
zadając pytania typu: Jaka dziewczynka?, 
Co rysuje?, Jakie kwiatki?, Czym rysuje? 
W kolejnej odsłonie tej zabawy rolę na-
uczyciela przy rozwijaniu zdań mogą 
przejąć dzieci.
 Czerwony Kapturek – przed roz-
poczęciem zabawy nauczyciel ustala 
z dziećmi, co mają zrobić, gdy usłyszą 
zwrot: Czerwony Kapturek. Polecam 
taką czynność, która wymaga dość in-
tensywnego ruchu, np. jeśli w trakcie 
zabawy dzieci siedzą w kręgu na krze-
sełkach, na ustalone hasło niech stają na 
baczność. Nauczyciel opowiada bajkę, 
nieregularnie używając umówionego 
hasła. Aby uatrakcyjnić zadanie, stosuje 
również zmyłki typu: czerwony kwiatek, 
malutki kapturek, czerwony fartuszek, czer-
wone buciki.

ZABAWY NA MATERIALE  
LITEROWYM

To kolejny sposób ćwiczenia słuchu 
fonematycznego. W metodzie glotto-
dydaktycznej jednym z etapów pro-
wadzących do nauki czytania techniką 
ślizgania jest identyfikowanie sylab 
o dużej frekwencji w tekstach. W I ze-
stawie prof. B. Rocławskiego* są to sy-
laby: na, on, do, to, że, ja, co, za, po, my, bo, 
od, ty, tu, wy, ma, są, da, we, ze.

 Bardzo dziwne wyrazy – nauczyciel 
musi mieć pewność, że wszystkie dzie-
ci uczestniczące w zabawie sprawnie 
identyfikują sylaby – jeśli nie, ćwiczenie 
prowadzimy tylko z wybranym zespo-
łem. Na początku dzieci głośno odczy-
tują wszystkie sylaby wyeksponowane 
na tablicy. Następnie nauczyciel wska-
zuje sylaby w dowolnej kolejności, np. 
ma – do, ty – bo – we..., a dzieci odczy-
tują je, dokonują syntezy i podają cały 
„bardzo dziwny wyraz”. Po każdym 
ułożonym wyrazie zastanawiają się, co 
mógłby on oznaczać. Zapewniam, że 
dzieciom nie brakuje wyobraźni, mają 
bardzo dużo pomysłów, a każdy z nich 
jest dobry!
 Gdzie się schowała sylaba (zabawa 
dla dzieci potrafiących czytać) – w glot-
todydaktyce, na etapie początkowego 
czytania, stosujemy wyłącznie wyrazy 
zbudowane z liter oznaczających głoski 
trwałe. Dzięki temu dzieci mogą dosko-
nalić technikę ślizgania się z litery na li-
terę. W podanych wyrazach każdą głos-
kę (oprócz ostatniej, której podczas czy-
tania nie wydłużamy) można dowolnie 
rozciągać, więc czytanie jest płynne. Na 
kartonikach nauczyciel przygotowu-
je dla każdego dziecka indywidualne 
cztero-, sześciowyrazowe zestawy wy-
razów, np.: 

rama, mama, mak, maszt; 
smak, marsz, maść, sama; 
smażyć, manna, maszerować, maszyna, 
semafor; 
mazurek, forma, marmur, machać, mar-
nować.

Każdy z przygotowanych zestawów 
wkładamy do osobnej koperty. Nasz 
pomocnik, pacynka-Sylabinka, opowia-
da dzieciom krótką historyjkę o kłopo-
cie z zagubioną sylabą ma, rozdaje im 
koperty z wyrazami i prosi o pomoc 
w odnalezieniu zaginionej. Na tym eta-
pie czytania (zawsze głośnego, indywi-
dualnego i pod kontrolą nauczyciela), 
dzieci odczytują poszczególne wyrazy 
i w ustalony sposób zaznaczają sylabę 
ma. Po skończonym zadaniu umiesz-
czają kartoniki z wyrazami na tablicy 
– tak aby wszystkie sylaby ma znalazły 
się w kolumnie, jedna pod drugą. Na 
zakończenie Sylabinka dziękuje dzie-
ciom za pomoc. W następnym zadaniu 
do zestawów warto dołączyć również 
wyrazy, które nie zawierają poszuki-
wanej sylaby.
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*B. Rocławski, „Klocki Logo do zabawy i nauki wymowy, czytania, pisania, orografii i matematyki”, Biblioteczka Pedagogiczna Glottispol, Gdańsk.
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Alicja Dorozińska – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie. Doświadczony nauczyciel wychowania przed-
szkolnego. Licencjonowany specjalista Glottodydaktyki i Dziecięcej 
matematyki. 
Od wielu lat pełni funkcję specjalisty ds. dydaktyki i wychowania 
w sieci renomowanych warszawskich Niepublicznych Przedszkoli 
Ciuchcia Puch Puch (dawniej „Zielona Ciuchcia”).     

Ćwiczenia słownikowe

Kolejną grupą ćwiczeń wspomagają-
cych rozwój poprawnej i komunika-
tywnej mowy dzieci są ćwiczenia słow-
nikowe. Systematycznie prowadzone, 
wzbogacają i precyzują słownictwo 
przedszkolaków, uczą poprawnego 
budowania zdań i dłuższych wypowie-
dzi. Wpływają również na stopniowe 
eliminowanie błędów stylistycznych. 
Największą efektywność ćwiczeń 
słownikowych uzyskamy przy aktywi-
zowaniu dzieci w tej materii nie tylko 
podczas zaplanowanych ćwiczeń, ale 
również w toku codziennych zajęć, 
czyli na spacerze, w trakcie zabaw, gier 
i czynności organizacyjnych. Przebiera-
nie się w szatni stwarza znakomitą oka-
zję do wprowadzania nowych pojęć, jak 
np. obuwie czy odzież, czy wyjaśnienia 
przedszkolakom znaczenia słowa pulo-
wer. Częste używanie przez nauczycie-
la prawidłowych zwrotów w rodzaju: 
ubrać się w coś czy włożyć buty, kurtkę, 
sweter, wyeliminuje z języka przed-
szkolaków szeroko rozpowszechnione 
błędy typu: ubrać coś, założyć buty etc. 
 Kolej na ciebie (grupowanie wyra-
zów pokrewnych oraz podstawowych 
i pochodnych) – dzieci siedzą w kole, 
słuchają muzyki. Z rąk do rąk krąży 
pudełeczko, w którym ukryty jest ja-
kiś wyraz lub ilustrujący go obrazek, 
np. król. Na pauzę w muzyce dziecko, 
które w danej chwili trzyma pudełko, 
podaje słowo z rodzinki wyrazowej:

Król – królowa, królestwo, królewicz, kró-
lewna, królewiątko, królewski, królować;
Kot – kotka, kocica, kocię, kocur, kotek, 
kociak, koteczek, kotny, kotowaty;
Ryba – rybak, rybka, rybołówstwo, ryb-
ny, rybactwo, rybi, rybny, zarybić. 

 Kolorowe zdania (ćwiczenia uświa-
damiające poprawną kolejność wyra-
zów w zdaniu) – nauczyciel przygoto-
wuje proste zdania – każde na kartoni-
ku w innym kolorze. Rozcina zdania na 
poszczególne wyrazy i tworzy z nich 
zawieszki na szyję. Wyrazy zbyt trud-

ne do przeczytania przez dzieci moż-
na zastąpić ilustracjami, np. w zdaniu 
Mama ma pierścionek – ten ostatni po-
każemy na obrazku. Przed rozpoczę-
ciem zabawy przypominamy zasadę 
stosowania wielkiej litery na początku 
i kropki na końcu zdania. Dzieci poru-
szają się w rytm muzyki, na sygnał gru-
pują się zgodnie z kolorami zawieszek 
i ustawiają w „zdanie”. Niezbędne jest 
sprawdzenie, czy zdania są zbudowane 
poprawnie. Romek rysuje myszkę. Kotek 
pije mleko. Ola kupiła owoce. 
 Walizka cioci Amelii – nauczyciel 
przygotowuje woreczek zawierający 
różnorodne przedmioty oraz pustą wa-
lizkę. Zadaniem dzieci będzie pomóc 
cioci spakować tę ostatnią. Przedszko-
laki podchodzą kolejno do woreczka, 
identyfikują jeden ze znajdujących się 
w nim przedmiotów i nie nazywając 
go, opisują jego cechy, tak by pozostałe 
dzieci mogły odgadnąć, o jaki przed-
miot chodzi. Następnie wspólnie decy-
dują, czy cioci potrzebna będzie w po-
dróży np. kolba kukurydzy.

Ćwiczenia gramatyczne 

To kolejny rodzaj ćwiczeń służących 
prawidłowemu rozwojowi mowy. Ich 
celem jest wdrażanie dzieci do stoso-
wania prawidłowych form fleksyjnych.
 Rymowanki Gapcia (stosowanie pra-
widłowych form fleksyjnych) – nauczy-
cielka zapowiada dzieciom odwiedziny 
Gapcia, który chce nauczyć przedszko-
laki nowych rymowanek. Jednak Gap-
cio jest jeszcze mały i dopiero uczy się 
pięknie mówić. Dlatego nauczycielka 
prosi, żeby dzieci go poprawiły, jeśli 
usłyszą, że mówi niepoprawnie:

Przyszła koza do... wozami. 
Abecadło z pieca... spadają. 
Wlazł kotek na... płotkami.
Gadu gadu, Antoś nie zjadł  
dziś... obiadem.
Agata nogą... zamiatają.
Wracaj, Tomku, do swojego... domy. 
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