
Jak wspierać mowę dzieci?  podpowiedzi logopedy dla rodziców 

Proponuję kilka zabaw, które będą rozwiajać różne aspekty rozwoju językowego - na 

początek kilka ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych. W kolejnych tygodniach będę 

podpowiadać Państwu następne zabawy. Bardzo ważne: bawmy się z dzieckiem, 

pokazujmy mu, co ma robić (nie czytamy mu instrukcji – ale sami pokazujemy, zapewne 

dziecko szybko zacznie nas naśladować). Chwalmy je za każde wykonane zadanie, 

dopingujmy do podejmowania kolejnych prób, wspierajmy. Niech to będzie czas wesołej 

zabawy!      

      Powodzenia!      

      Małgorzata Śliwa 

 

Ćwiczenia oddechowe. 

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! Aby dziecko zobaczyło efekt swojego wydechu, 

dobrze połączyć ćwiczenia oddechowe z rekwizytami, możemy do tego użyć 

przedmiotów codziennego użytku, np. 

 Łódki, statki 

 – dmuchanie na lekkie przedmioty pływające w misce z wodą. Możemy je robić z papieru 

(dobrze sprawdzą się do tego ulotki z śliskiego papieru, nie namakają zbyt szybko), 

łupinek orzecha włoskiego lub plastikowych nakrętek. Mały żagiel można doczepić za 

pomocą plasteliny lub gumy mocującej – wtedy statki będą mogły zostać oznaczone 

imionami, symbolami, flagami itp. Możemy dmuchać w statek, aby dopłynął jak najdalej. 

Możemy próbować płynąć statkiem w określony punkt. Możemy na koniec zrobić bitwę 

morską, gdy statki będą nawzajem wpływać na siebie i próbować się zatopić. 

      
 

 Kto dmuchnie dalej? Kto dmuchnie celniej? Kto szybciej zdmuchnie ze stołu? 

 – dmuchamy w lekkie przedmioty, aby dotarły jak najdalej. Mogą to być kulki waty 

kosmetycznej, piórka, kawałki bibuły, skrawki lekkiego materiału, pocięta na kawałki 

gąbka lub plastikowa rurka, plastikowe nakrętki, małe kawałki papieru, kulki z folii 

aluminiowej itp. Możemy położyć je na stole lub podłodze i dmuchać po oznaczonej  



trasie lub do wybranego celu. 

    
 

Ćwiczenia artykulacyjne 

Pomocne są wszystkie działania, w których usprawniamy narządy artykulacyjne – świetną 

zabawą jest robienie różych min: śmiesznych, zdziwionych, przerażonych itp. 

 

Ćwiczenia usprawniające wargi 

 Baloniki / baranki 

– nadymamy policzki, usta zaciskamy (bawimy się w baloniki, które pękają przekłute 

palcami). Trzymamy powietrze w policzkach, po czym przekłuwamy policzki palcami i 

mówimy BA, BE, BO, BU, BI, BY. 

      
Na podobnej zasadzie możemy bawić się w beczące baranki - jedną sylabę wymawiamy 

kilkakrotnie, BA BA BA, BE BE BE, BO BO BO, BU BU BU, BI BI BI, BY BY BY lub możemy 

łączyć różne sylaby: BA BO BU, BI BY BE, BA BO BY, BY BO BA itp.  

      
 Całuski  

– usta układamy w „dziobek” i cmokamy posyłając do siebie buziaki na odległość. Zęby 

staramy się trzymać przymknięte, wargi wyraźnie wysunięte do przodu „w dzióbek”. 

Możemy pomalować dziecku usta szminką i zachęcić do odbicia śladu na kartce papieru 

lub lustrze – szczególnie dziewczynki będa zachwycone!  

     
 

 Zmęczony konik  

– parskamy wargami (luźno wysuway wargi do przodu i dmuchamy, żeby drżały). 



     
 

     

Ćwiczenia usprawniające język (pionizacja języka) 

 Parking 

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

zębami, nazywając je parkingiem (zaczarowanym miejscem), w którym samochód (język) 

zawsze powinien parkować, gdy mamy zamkniętą buzię (i gdy połykamy!). Otwieramy 

szeroko buzię (jak do AAA) i podnosimy czubek języka do wałka dziąsłowego (w górę jak 

do L) – ćwiczymy przy otwartych ustach, żeby pokazać jak jezyk unosi się w górę. Ważne: 

czubek języka wędruje w górę – nie robimy tego płaskim językiem! 

 

      
 

 

 Opłatek/andrut 

- przyklejamy dziecku do podniebienia przy szeroko otwartych ustach kawałek miękkiego 

opłatka, andruta, wafelka, chrupka kukurydzianego itp. Zachęcamy do zdjęcia go 

językiem. Ważne, aby czubek języka podnosił sie do góry. 

        
 

 Konik jedzie na przejażdżkę 

 – naśladujemy konika stukając czubkiem języka o podniebienie, wydając przy tym 

charakterystyczny odgłos kląskania. 



      
 

 Winda  

– otwieramy szeroko buzię, poruszamy językiem tak, jakby był windą – raz do góry, raz do 

dołu.  

       
 Ala i piłka 

- czytamy dziecku wierszyk, możemy kozłować lub podrzucać do góry piłkę na każde LA – 

dziecko powtarza sylabe LA we wskazanych miejscach. Ważne, aby czubek języka 

podnosił się na każde LA do góry do wałka dziąsłowego. Usta szeroko otwarte – pracuje 

język, żuchwa nieruchomo. 

Mała Ala piłkę ma, 

piłka skacze:  

- LA LA LA  

- LA LA LA  

Ala Ani piłkę da, 

 piłka skoczy: 

- LA LA LA 

- LA LA LA 

Ładnie fika piłka ta: 

piłka tańczy: 

- LA LA LA 

- LA LA LA 

 Piłkę łapie mała Ala, 

 piłka skacze: 

- LA LA LA 

- LA LA LA 

Czy ktoś wdzięku więcej ma, 

od tej piłki: 



- LA LA LA 

- LA LA LA  

     
 

Ćwiczenia żuchwy 

 Zamykanie i otwieranie domku 

 – szeroko otwieramy usta, jak przy wymawianiu głoski AAA, zęby są widoczne dzięki 

rozchylonym wargom. Naśladujemy otwieranie bramy, drzwi lub okna. 

      
 Zwierzaki żują trawę 

 – zamykamy usta i naśladujemy przeżuwanie pokarmu.  Bawimy się w krówki, baranki 

koniki, kózki stojące na łące i żujące trawę. Możemy wymyślać różne smakołyki dla 

zwierząt – czym chcemy je nakarmić, np. koza je pietruszkę, owca je kwiatki z ogródka itp. 

        
  

Ćwiczenia podniebienia miękkiego 

 Zmęczony piesek  

– język wysuwamy z szeroko otwartych ust, wdychamy i wydychamy powietrza ustami. 

Możemy z dzieckiem poskakać (dziecko skacze jak najwyżej i chce dosięgnąć u rodzica 

jakiś „skarb” (jak piesek skaczący po kość). Potem zmęczony „piesek” głośno sapie. 

       
 

 Biedronka 

– przysysamy kolorowe kółeczka poprzez wciąganie powietrza przez rurkę i przenosimy 



na obrazek biedronki. Możemy odręcznie narysować biedronkę na kartce i zakopać ją 

skrawkami papieru, przenoszonymi za pomocą rurki (zasysamy powietrze w rurce i 

trzymamy papier aż do miejsca, gdzie ma trafić). 

       
 

Czytanie dzieciom 

Sięgnijmy do naszej biblioteki. Czytajmy dzieciom książki, rymowane wierszyki, wspólnie 

oglądajmy albumy, może nawet przewodniki po ciekawych miejscach. Niech to będzie 

inspiracja do zabaw, rozmów, pytań i odpowiedzi. Zachowajmy umiar w oglądaniu 

telewizji i korzystaniu z cyfrowych technologii – koniecznie ograniczajmy ten czas 

dzieciom (najlepiej do minimum). 

      

        


