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Zadbajmy o prawidłowy rozwój mowy 

Jednym z celów stawianych nauczycielom wychowania przedszkolnego  
przez podstawę programową jest kształtowanie u dzieci „tych wiadomości  
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej”. Obszarem takim  
jest między innymi kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania.

Alicja Dorozińska

Intensywne działania nauczycieli 
powinny zmierzać do rozwijania 
u przedszkolaków wszelkich pre-
dyspozycji niezbędnych w kolejnych 

etapach przyswajania umiejętności czy-
tania. Aby dzieci otrzymały solidne pod-
stawy do rozpoczęcia nauki czytania, 
szczególną opieką należy objąć prawid-
łowy rozwój ich mowy, począwszy już 
od najmłodszej grupy wiekowej. 
Istnieje kilka grup ćwiczeń, które rze-
telnie i systematycznie realizowane 
pomogą stworzyć optymalne warun-
ki do rozwoju kompetencji językowej 
dziecka. Planując działania ukierun-
kowane na stymulowanie rozwoju 
mowy wychowanków, należy pamię-
tać o prowadzeniu ćwiczeń wyłącznie 
w formie zabawy zgodnej z aktualnie 
realizowaną tematyką. Ważne jest kie-
rowanie się zasadą stopniowania trud-
ności, umiejętne dobieranie ćwiczeń do 
możliwości i potrzeb dzieci. Ćwiczenia 
z poszczególnych grup powinny prze-
platać się i wzajemnie uzupełniać, two-
rząc spójną i atrakcyjną zabawę. 
Uniwersalnym sposobem wspomagania 
rozwoju mowy jest śpiew. Łączy w so-
bie wszystkie grupy ćwiczeń i dlatego 
piosenki powinny być nieodłącznym 
elementem życia przedszkolaków. 

Ćwiczenia oddechowe 

Mają one na celu usprawnianie aparatu 
oddechowego, zwiększenie pojemności 
płuc, kształtowanie nawyku ekonomicz-
nego zużywania powietrza w czasie mó-
wienia, różnicowania fazy oddychania 

część pierwsza

(wdech-wydech) z wydłużaniem fazy 
wydechowej. Ćwiczenia powinny być 
prowadzone przy otwartych oknach 
lub przynajmniej w dobrze wywietrzo-
nej sali. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, 
trzeba je wykonywać 1-2 razy dziennie, 
nie dłużej jednak niż 2-3 minuty. Przed 
rozpoczęciem każdego ćwiczenia, szcze-
gólnie w grupach młodszych, nauczyciel 
powinien przypomnieć dzieciom zasa-
dę prawidłowego oddychania. W ciągu 
całego dnia zwracamy uwagę na zamy-
kanie buzi. Dzieci zakatarzone powinny 
skorzystać z chusteczek higienicznych.
 Regaty – podczas zajęć plastycznych 
dzieci wykonują proste łódeczki techni-
ką orgiami i ozdabiają je według włas-
nego pomysłu. Miś (lub inna pacynka) 
opowiada maluchom krótką historyjkę 
o tym, co ciekawego widział na waka-
cjach. Podczas opowiadania poszerza 
słownictwo dzieci o pojęcie „regat,” 
czyli zawodów, w których żaglówki 
napędzane są siłą wiatru. Proponuje 
dzieciom zorganizowanie regat. Na 
podłodze wyznaczamy linię startu i li-
nię mety. Dzieci ustawiają żaglówki, na-
uczyciel przypomina o prawidłowym 
torze oddychania i daje sygnał do roz-
poczęcia wyścigu. Leżąc na brzuchu, 
zawodnicy delikatnie dmuchają na 
swoje stateczki, tak aby nie „zatonęły”. 
Każda żaglówka, która przekroczy linię 
mety – wygrywa.
 Waga – każde dziecko wybiera dla sie-
bie po dwa dowolne przedmioty z sali 
– podczas ćwiczeń będzie je „ważyć”. 
Maluchy kładą się na wznak, rozluźnia-
ją mięśnie. Jeden z przedmiotów kładą 
sobie na brzuchu, drugi na klatce pier-

siowej. Powoli nabierają jak najwięcej 
powietrza (nosem) do płuc (następuje 
uniesienie klatki piersiowej), a następnie 
– bez dobierania i wypuszczania powie-
trza – „przepompowywują” powietrze 
do „brzuszka”.
 Falujący język – przygotowujemy wą-
skie paseczki czystego papieru. Podczas 
zajęć dzieci przyklejają pasek do wil-
gotnego, wysuniętego języka (wzdłuż), 
tak aby ok. 2/3 paska zwisało. Nabierają 
nosem powietrze i wypuszczają ustami 
złożonymi w „dziubek”, w taki sposób, 
aby wprawić pasek w ruch.
 Dmuchane obrazki – potrzebujemy 
papieru, rzadkiej farby i słomek. Każde 
dziecko robi na kartce kolorowy kleks, 
po czym rozdmuchuje go za pomocą 
słomki. Jeśli przygotujemy duży arkusz 
papieru, przedszkolaki mogą wykonać 
wspólne dzieło. Zabawa nie powinna 
trwać zbyt długo – głębokie, intensyw-
ne oddychanie nie jest korzystne dla 
zdrowia. 

Ćwiczenia  
fonacyjne (głosowe)

Mają na celu wykształcenie u dzieci 
odpowiedniej wysokości głosu i właś-
ciwego stopniowania jego natężenia. 
Dzięki ćwiczeniom fonacyjnym dzieci 
uczą się mówienia na wydechu oraz 
robienia przerw na nabranie powietrza 
w odpowiednich miejscach. Zabawy 
z głoskami wybrzmiewającymi w izo-
lacji, które często wykorzystywane są 
w trakcie ćwiczeń, dodatkowo przy-
gotowują dzieci do szybkiego rozróż-
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niania głosek trwałych i nietrwałych, 
co jest elementem niezbędnym do 
późniejszej nauki czytania techniką 
ślizgania. Zgodnie z glottodydaktyką 
– programem nauki czytania i pisania 
opracowanym przez prof. Bronisława 
Rocławskiego – już w najmłodszych 
grupach należy wyrabiać u dzieci na-
wyk poprawnego wybrzmiewania 
głosek w izolacji – bez elementu woka-
licznego y, np. py, my, ry... 
 Leśne echo – miś zapowiada niezwy-
kły spacer. Dzieci będą nie tylko wsłu-
chiwać się w odgłosy lasu, ale też uczyć 
się je naśladować – płynnie, na jednym 
wydechu, niczym echo. Nauczycielka 
podaje dźwięki z różnym natężeniem 
siły głosu, dzieci powtarzają w ten 
sam sposób. Najpierw słuchają, potem 
naśladują, wreszcie zastanawiają się, 
kto lub co może wydawać taki odgłos. 
Przykładowo:
● głoski trwałe: szszszszsz (szum drzew), 

sssss (syczenie węża), zzzzz (brzę-
czenie muchy), fffff (fukanie jeżyka), 
mmmmm (mruczenie niedźwiedzia), 
uuuuu (huczenie sowy ), iiiii (popiski-
wanie polnej myszki), rrrrr (warkot 
piły drwala), żżżżż (buczenie bąka); 

● głoski nietrwałe: ttt (tupot jeża), ppp 
(stukot dzięcioła), kkk (pacnięcia spa-
dających szyszek).

Dzieci mogą dowolnie identyfikować 
dźwięki – istotne jest, aby poprawnie ar-
tykułowały głoski i... dobrze się bawiły. 
Podczas leśnego spaceru rozwijamy tak-
że sprawność ruchową – przechodzimy 
przez wysoką trawę (wysokie unosze-
nie kolan), wędrujemy wąską ścieżyn-
ką (stawianie stopy za stopą), skaczemy 
z kamienia na kamień (czyli z obręczy 
do obręczy), wspinamy się na drze-
wa (czyli na drabinki gimnastyczne), 
przechodzimy pod zwalonym pniem 
(ławeczka gimnastyczna). Do zabawy 
można włączyć także ćwiczenie pole-
gające na wydłużaniu głosek trwałych 
w wyrazach. W glottodydaktyce zaba-
wa ta nazywa się „Nawoływanie”(np. 
Jeeżżyykuu! Mmyyszszkoo!) i doskona-
le przygotowuje dzieci do wdrożenia 
techniki ślizgania się z litery na literę, 
czyli do nauki płynnego czytania.
 Muzykalny wróbelek – wróbelek 
(pacynka, sylwetka) przynosi dzieciom 
niespodziankę – bębenek. Wyjaśnia na-
zwę instrumentu – „werbel” (poszerza-
nie zasobu słownictwa), prezentuje spo-
sób gry na nim i kolejno zachęca dzieci 
do naśladowania. Pozostałe maluchy 

powtarzają wybijany na werbelku rytm, 
klaszcząc lub stukając dwoma klockami. 
Wróbelek uczy dzieci wesołej piosenki:

Wróbelek Walerek miał mały werbelek, 
werbelek Walerka miał mały felerek, 
felerek werbelka naprawił Walerek, 
wróbelek Walerek na werbelku gra!

Gdy dzieci poznają już melodię i tekst 
piosenki, śpiewają: 
● najpierw szeptem, potem umiarko-

wanym głosem, wreszcie głośno (lecz 
bez krzyku);

● najpierw w normalnym tempie, po-
tem wolno, na końcu szybko;

● dzieląc wyrazy na sylaby: Wró-be-lek-
Wa-le-rek-miał-ma-ły-wer-be-lek...;

● wydłużając głoski: ...weeerbeeeleeek 
Waaaleeerkaaa miaaał maaałyyy feeele-
eereeek...;

● jak najdłużej na jednym wydechu – aż 
do wykonania całej piosenki bez do-
bierania powietrza.

Polecam również bardzo lubiane przez 
dzieci ćwiczenie dykcyjne:
 Dyrygent – dzieci dzielą się na sześć 
zespołów. Każdemu zespołowi na-
uczyciel przydziela jeden wers tekstu. 
Początkowo nauczyciel, a następnie 
dziecko, jest dyrygentem i wskazu-
je grupę, która recytuje swój tekst. 
Dyrygent może również za pomocą 
umownych znaków wskazywać natę-
żenie głosu i szybkość wypowiadania 
tekstu. 

Brim, bram, bram, bram, brom
Prim, pram, pram, pram, prom
Drim, dram, dram, dram, drom
Trim, tram, tram, tram, trom
Krim, kram, kram, kram, krom
Grim, gram, gram, gram, grom

Ćwiczenie to można wykonywać w cią-
gu całego dnia, o różnych porach, np. 
w drodze do szatni, w oczekiwaniu na 
obiad. Do poszczególnych fraz war-
to dołączyć trening zarówno małej 
motoryki – „wycieraczki” (ćwiczenie 
nadgarstków), stukanie palcami wska-
zującymi, rytmiczne zaciskanie dłoni 
itp. – jak i dużej – podskoki, unoszenie 
ramion, skłony boczne...

Ćwiczenia logorytmiczne 

W skład tych ćwiczeń wchodzą ćwicze-
nia muzyczno-ruchowe i słowno-rucho-
we. Wesołe zabawy rytmizujące są nie-
zwykle pomocne w pracy nad dosko-
naleniem mowy. Należy więc wybierać 
takie ćwiczenia, które doskonaląc dużą 
motorykę, będą jednocześnie wpływały 
na rozwój motoryki narządów artyku-
lacyjnych. Zabawy logorytmiczne wy-
rabiają u dzieci także poczucie rytmu, 
umożliwiające prawidłowe stosowanie 
prozodii mowy: melodii, akcentu, ryt-
mu. Większość zabaw ruchowych za-
wiera elementy logorytmiki, a zastoso-
wanie ciekawych rekwizytów, np. liści, 
kasztanów, balonów, bibułek, piłek czy 
chustek, pomaga w koncentracji uwagi, 
pobudza zainteresowanie ćwiczeniami 
i aktywizuje dzieci ruchowo. 
 Anse kabanie – dzieci stoją w kole, 
dość blisko siebie. Początkowo tekst 
mówi nauczyciel, stopniowo włączają 
się przedszkolaki:

Anse kabanse flore,
omade, omade, 
oma deo deo, riki tiki,
deo deo, riki tiki,
łan, tu, fri! …itd. 

Podczas śpiewania dzieci rytmicznie po-
dają sobie piłkę z rąk do rąk. Przekazanie 
piłki powinno wypaść na mocną część 
taktu, w czasie pozostałych zaś piłkę na-
leży przetrzymać. Również w tej zaba-
wie można zmieniać tempo i natężenie 
głosu.
 Mucha i wąż (zabawa słowno-ryt-
miczno-ruchowa) – dzieci biegają po 
obwodzie koła zgodnie z podawanym 
rytmem. W przerwach zatrzymują się 
i naśladując ruchy węża i muchy, mó-
wią rytmicznie: Mucha bzyczy: bzy, bzy, 
bzy! bzy, bzy, bzy! (machanie „skrzy-
dełkami”) A wąż syczy: ssssssssssssssss! 
(przysiad) 

Część druga już za miesiąc!
Zapraszamy!


