
 Wspierajmowę dziecka
 JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA?

PORADNIK DLA RODZICÓW

 
 Codziennie czytaj

dziecku książeczki i
opowiadaj o tym co

się wokół dzieje.
 

Mów do dziecka
powoli i prostymi

zdaniami. Komunikaty
powinny być jasne.

"Pokaż oko. Gdzie jest
misiu?"

 

Idź na plac zabaw.
Zabawy ruchowe

korzystnie wpływają
na rozwój mowy.

 

Śpiewaj piosenki,
recytuj wierszyki i

wyliczanki. Baw się z
dzieckiem w zabawy
paluszkowe np. Idzie
rak nieborak. Ważyła

sroczka kaszkę.

Słuchaj swojego
dziecka - daj mu

czas na udzielenie
odpowiedzi.

Mów normalnie,
zmieniaj intonację i
tempo mówienia.

Idź do specjalisty:
neurologa,

psychologa,
logopedy.

Ćwicz ręce- lep,
rysuj, wycinaj z

dzieckiem.
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Nie poprawiaj dziecka
- podaj mu poprawną

formę słowa.
 

Do pierwszego roku
życia dziecko nie

powinno mieć
kontaktu z telefonem,

tv. Potem ogranicz
dziecku korzystanie z

TIK.

Nie przerywaj
wypowiedzi. Bądź

cierpliwy.
 

Nie mów do dziecka:
powiedz, powtórz
jeszcze raz. To go
peszy i niepokoi.

Nie zmiękczaj słów,
nie zdrabniaj.

 

Sprawdzaj słuch po
każdej chorobie uszu.

Wyrzuć smoczek.
Bądź zdecydowany.
Nie odciągaj uwagi

dziecka podczas
jedzenia.

Nie wyręczaj dziecka
w ubieraniu, myciu i
innych czynnościach
samoobsługowych.
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Emocje. Narysuj z dzieckiem
minki przedstawiające

emocje: radość, smutek,
strach, złość. Pokolorujcie je
razem. Usiądź z dzieckiem
przed lustrem. Zrób różne

miny do lustra – śmieszne,
smutne, przestraszone,

zdziwione i zachęć dziecko
do naśladowania i wspólnej

zabawy. 

Naśladowanie. Zachęć
dziecko do naśladowania

codziennych gestów takich
jak czesanie włosów, mycie

zębów, jedzenie, picie,
ugniatanie ciasta,

przelewanie itd., wtedy kiedy
wykonujesz te czynności.

 Rytmy. Zademonstruj rytm
dziecku (np. za pomocą
cymbałków, bębenka lub

klaśnięciami, wystukanego
rytmu na garnkach), 

 a następnie zachęć go do
wystukania rytmu tak samo.

 

Wspólna zabawa. Pobawcie
się wspólnie w taniec z
zatrzymywaniem. Puść

wesołą muzykę i poproś by
dziecko tańczyło w dowolny

sposób w rytm melodii.
Uwaga - na pauzę musi

stanąć bez ruchu! Zamiast
polecenia „stań bez ruchu”
możecie wymyśleć inną,

swoją zasadę np. „podnieś
lewą rękę, złap się za kostki,

przytul się”.
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Emocje. Poproś dziecko by
wyraziło ruchem, mimiką,
gestem emocje wywołane

sytuacjami, w których może
się znaleźć np. Pokaż, jak się

czujesz, gdy grasz w piłkę.
Pokaż, jak się czujesz, gdy

widzisz pająka. Pokaż, jak się
czujesz, gdy widzisz, że ktoś

płacze.
 

 Pamięć. Przygotuj 3 kubki
oraz jedną małą rzecz, którą

łatwo można ukryć pod
kubkiem. Następnie ukryj

pod jednym z nich np.
monetę. Zadaniem dziecka

jest odgadnąć, gdzie ją
ukryłeś. 

 

Segregowanie. Połóż przed
dzieckiem kilka pojemników,
do których włóżcie zabawki,

zależnie od ich rodzaju,
koloru, faktury. Na przykład
do pierwszego pojemnika

same pluszaki, do drugiego
klocki, do trzeciego kredki. 

 

 Zabawy z kocem wg.
W.Sherborne – 

1.Naleśnik: zawiń dziecko
ciasno w rulon z głową poza

kocem, zostaw je na kilka
minut, a potem rozwiń.

2.Prezent: sadzamy dziecko
na środku koca, zawijamy

chwytając rogi koca; dziecko
musi się z niego odwinąć,
3.Jazda na kocu: dziecko

zajmuje miejsce na kocu w
dowolnej pozycji, a dorosły

ciągnie koc.
 
 



Przyjdź do nas na
konsultację do logopedy,
pedagoga i psychologa.

 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Piekarach

Śląskich.
 

 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 108,
Piekary Śląskie

 

KONTAKT: 
32 287 97 62

poradnia.piekary.pl
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