
 

 

ROZWÓJ MOWY W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

W okresie przedszkolnym dzieci rozwijają możliwości językowe poprzez wzbogacanie 

zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych oraz prowadzenie dialogów. 

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości naszych wypowiedzi. 

Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie warg, języka, 

podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te musza być bardzo dokładne, tzn. powinny być 

wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej. Tak więc dla 

poprawnego artykułowania dźwięków mowy konieczna jest sprawność, jak i prawidłowa 

budowa aparatu artykulacyjnego. 

Dzieci : 

- trzyletnie powinny w swojej mowie używać takich głosek jak : p, b, m ,w, f, t, d, ch, ń, k, g, l, 

ś, ź, ć, dź. 

- czteroletnie oprócz wyżej wymienionych powinny używać głosek syczących : s ,z, c, dz. 

- pięcioletnie dodatkowo jeszcze głoski szumiące: sz, ż, cz, dż oraz głoskę r. 

- sześcioletnie budują swobodne wypowiedzi prawidłowe pod względem gramatycznym 

używając właściwie wymawianych głosek. 

Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci będą wcześniej 

wymawiały prawidłowo głoski , inne trochę później. 

 

 

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA? 

 

Pierwszym ważnym ćwiczeniem, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi, 

podniebienie i żuchwę jest karmienie piersią a w późniejszym etapie picie z kubka, jedzenie 

łyżeczką oraz samodzielne gryzienie i żucie pokarmów. Oprócz tego przyczyniają się do 

wykształcenia prawidłowego zgryzy i nawyku połykania. Ważne jest zatem wczesne 

zrezygnowanie z butelek i smoczków. 

Wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności budowania zdań  dzieci uczą się 

podczas rozmowy, słuchania bajek, wierszyków, wyliczanek. 

 

 



 

PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ  

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne czyli języka, warg, policzków, podniebienia 

miękkiego, żuchwy dziecko powinno wykonywać przed lustrem. Ćwiczymy codziennie 5-10 

minut. PAMIĘTAJMY! Efektywność ćwiczeń możliwa jest tylko poprzez wielokrotne 

powtarzanie. 

 

Ćwiczenia usprawniające wargi. 

 Balonik -  nadymanie policzków, usta ściągnięte (dla urozmaicenia bawimy się w 

baloniki, które pękają przekute palcami). 

 Całuski -  usta układamy w „ciup”, „ryjek” i cmokamy posyłając do siebie buziaki. 

 Rybka -  powolne otwieranie i zamykanie warg tworzących kształt koła. 

 Świnka -  wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek świnki. 

 Pojazdy - naśladowanie poprzez wibrację warg warkotu motoru. 

 

 

Ćwiczenia usprawniające język (pionizacja). 

 Dotykamy palcem lub słomką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je 

magicznym miejscem, parkingiem itp., w którym język ( samochód) powinien 

przebywać, gdy mamy zamkniętą buzię. 

 Kawałek chrupka kukurydzianego przyklejamy w „magicznym punkcie „ i prosimy 

dziecko żeby językiem go odkleiło. 

 Konik -  naśladowanie jadącego konia czyli tzw. Kląskanie. 

 Malarz -  maluje sufit dużym pędzlem. Przy otwartej buzi, pomaluj pędzlem (językiem) 

swoje podniebienie zaczynając od zębów w stronę gardła. 

 Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o 

dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa ( przy otwartej buzi). 

 Huśtawka - przy otwartej buzi podnoś i opuszczaj czubek języka raz do górnych, raz do 

dolnych zębów. 

 Glonojad - przyssać czubek języka do podniebienia tuż za górnymi zębami – przy 

otwartej buzi. 

 Szczoteczka - język zamienia się w szczoteczkę do zębów i przy otwartej buzi czyści 

zęby górne a następnie dolne. 

 Żabka - dziecko z talerzyka zbiera płatki kukurydziane za pomocą czubka języka, stara 

się wyciągnąć długi język , jak u żaby. 

 

 



 

Ćwiczenia żuchwy. 

 Zamykanie i otwieranie domku - szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski 

„a”, zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom. 

 Grzebień - wysuwanie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej 

wardze. Cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze. 

 Krowa - naśladowanie przeżuwania. 

 Guma do żucia - żucie gumy lub naśladowanie. 

 

 

Ćwiczenia podniebienia miękkiego. 

 Zmęczony piesek - język wysunięty z szeroko wysuniętych ust, wdychanie i wydychanie 

powietrza ustami. 

 Chory krasnoludek - kaszlenie z językiem wysuniętym z ust. 

 Balonik - nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie 

wypuszczanie nosem. 

 Śpioch - chrapanie na wdechu i wydechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


