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Stymulacja rozwoju mowy                               

Program zajęć grupowych „LOGOLUDKI”  

dla dzieci w wieku 2,6 – 3,6 r.ż. 

 

Program „Logoludki” prowadzony jest w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 

w Płocku od 2012 roku. W swojej nazwie zawiera cząstkę logo od gr. logos, czyli słowo, która 

wskazuje na to, co jest głównym celem programu - stymulacja rozwoju mowy. Program ma 

charakter zarówno profilaktyczny, terapeutyczny jak i edukacyjny. Składa się z dwunastu 60--

-minutowych zajęć, w których aktywny udział biorą zarówno dzieci jak i ich opiekunowie: 

rodzice, dziadkowie, czasem nianie. Każde spotkanie składa się z zabaw wspierających w 

różnoraki sposób rozwój mowy jak i z elementów wiedzy teoretycznej przeznaczonej dla 

dorosłych uczestników. Zadania programu „Logoludki” to z jednej strony praktyczna i 

teoretyczna edukacja opiekunów w zakresie umiejętności podejmowania działań 

wspierających prawidłowy rozwój mowy. Z drugiej strony to zadania nakierowane na dzieci: 

stworzenie im możliwości przebywania i współdziałania z rówieśnikami oraz stymulacja 

rozwoju mowy czynnej, w  szczególności u dzieci z istotnym opóźnieniem w tym zakresie. Tu 

należy podkreślić, że około połowę uczestników „Logoludków” stanowią dzieci prezentujące 

znikomą aktywność werbalną.  



Co robimy, aby pomóc? Dziecko uczy się poprzez naśladowanie. Dotyczy to również 

mowy. Naśladowanie ruchu osoby dorosłej jest ważnym przygotowaniem do naśladowania 

artykulacji. Stąd nasze spotkania zaczynamy od zabaw w tzw. „naśladowanki”. 

Wykorzystujemy tu proste ruchy ciała jak np. machanie rękoma, kucanie, przeczenie głową 

oraz takie, które łączą się z dźwiękiem np. klaskanie, tupanie, kichanie. Kolejny typy 

„naśladowanek” to imitacja ruchów obserwowanych w otoczeniu np. lotu samolotu, ruchu 

gałęzi na wietrze, bocianiego chodu oraz wykonywanie czynności na niby np. spanie, 

wąchanie kwiatka, granie na trąbce. Ćwiczenie naśladowania ruchu występuje m.in. w pracy 

z piosenką, gdzie elementy ruchowe stanowią ilustrację jej treści lub po prostu są 

dopasowane do rytmu. Ciekawą propozycją zawierającą piosenki, które można wykorzystać 

do tego typu ćwiczeń jest „W rytmie kroków i podskoków. Piosenki i zabawy muzyczne dla 

dzieci” K. Foreckiej-Waśko (zdjęcie).  

 

Ogromną rolę w stymulacji rozwoju mowy odgrywa pobudzanie układu 

przedsionkowego. W tym celu wplatam w tok zajęć zabawy ze sprzętem, którego użycie 

wywoła ruch głowy w różnych płaszczyznach. I tak do ruchu głowy w płaszczyźnie pionowej 

dojdzie podczas skoków np. na trampolinie, materacu czy piłce z uszami. Z kolei ruchy 

poziome na boki oraz do przodu i do tyłu wywoła bujanie na dużej piłce, na koniku, w kocu 

czy na huśtawce. Trzeci typ ruchu to ruch rotacyjny, do którego wykorzystuję specjalistyczny 

topek (zdjęcie), a w domu można użyć zwykłego krzesła obrotowego. 



  

Istotne jest, aby intensywność i czas trwania ruchu rotacyjnego były dostosowane do 

tolerancji dziecka dla tego typu stymulacji.  

Ćwiczenia stymulujące przedsionek można przeprowadzić również nie dysponując żadnym z 

w/w sprzętów. Ważne by znów uwzględnić ruch głowy w różnych płaszczyznach. Podskoki i 

przysiady to przykłady ruchów góra-dół. Skłony i potakiwanie to ruch przód-tył. Z kolei 

„wahadło” czyli bujanie się przestępując z nogi na nogę w rozkroku oraz skłony na boki to 

ruch prawo-lewo. Rotację wywołamy poprzez obroty wokół własnej osi czy turlanie się. 

W celu wzmocnienia oddziaływań na układ przedsionkowy dostarczamy dziecku 

bodźców propioceptywnych czyli czucia głębokiego. Stosować tu można m.in. masaże ciała 

piłkami o różnej wielkości i fakturze.  Źródłem różnorodnych bodźców dotykowych są 

masowane bajeczki, które znajdziemy m.in. w opracowaniu M. Bogdanowicz „Przytulanki, 

czyli wierszyki na dziecięce masażyki” (zdjęcie).        

Podczas zajęć „Logoludki” rodzice uczą się także wykonywać logopedyczny masaż twarzy. 

Jednak czasem trzeba więcej czasu poświęcić na oddziaływanie dotykiem na całe ciało zanim 



zaczniemy masować twarz dziecka. Nie wszystkie bowiem od razu pozwalają na tego typu 

ingerencję.   

Kolejny typ ćwiczeń prowadzonych w ramach programu to usprawnianie 

artykulatorów. Tu pragnę podkreślić, że jakkolwiek usprawnianie motoryki artykulatorów ma 

niewątpliwe znacznie dla prawidłowego rozwoju mowy, to nie powinno ono być działaniem 

jedynym ale jednym z. Pomysły na zabawy z młodszymi dziećmi znajdziemy w „Cmokaj, 

dmuchaj, parskaj, chuchaj” K. Szłapy. Godne polecenia są również „Buzi gimnastyka w 

wierszykach” I. Jackowskiej czy „Będę wielkim mówcą” I. Michalak-Widery.  

  

 

Okazją do ćwiczenia aparatu artykulacyjnego mogą być również codzienne sytuacje 

jedzenia i picia. Mięsień okrężny warg usprawniamy pijąc przez słomkę, pod warunkiem, że 

jest trzymana wargami, a nie zębami. Podobnie dmuchanie na zbyt ciepłe jedzenie wymaga 

wysunięcia warg do przodu. Z kolei brudne po jedzeniu usta można najpierw oblizać 

wykonując ruchy językiem na dole, na górze, po bokach i wokół, zamiast od razu wycierać je 

chusteczką. Okruchy pozostałe w buzi po zjedzeniu kruchego ciastka czy orzeszka 

wymiatamy poprzez okrężne ruchy języka w przedsionku warg oraz poprzez dotylny ruch 

języka, w kierunku zębów trzonowych. Inna propozycja zabawy to jedzenie ryżu 

preparowanego poprzez „łapanie” ziarenek wysuniętym na brodę językiem, bez pomocy rąk. 



Bez pomocy rąk możemy także jeść chrupki lub paluszki. Będzie to okazja do ćwiczenia 

mięśnia okrężnego warg. 

Kolejny typ zabawy stosowany w stymulacji rozwoju mowy to zabawa oddechowa, 

ważna z kilku powodów. Zarówno w zabawie oddechowej jak i podczas mówienia potrzebne 

jest powietrze i wola operowania nim. Ćwiczenia tego rodzaju uczą sterowania siłą wydechu, 

wydłużają fazę wydechową, usprawniają mięśnie warg jak i cofają język. To ostatnie jest 

szczególnie ważne u dzieci z artykulacją międzyzębową. Do zabaw oddechowych 

wykorzystujemy m.in. kawałki waty, piłeczki ping-pongowe, świeczkę, piórka, kawałki 

papieru, bańki mydlane, wiatraczki, gwizdki (zdjęcie).  

 

Zastosowanie tych akcesoriów zależy od inwencji twórczej prowadzącego zajęcia. Źródłem 

pomysłów na ćwiczenia oddechowe jest pozycja  Zabawy oddechowe na wesoło – teczka 

zawierająca gotowe karty pracy do wielokrotnego zastosowania. 

 



Głównym zmysłem, dzięki któremu nabywamy mowę, jest słuch. Nie powinno  więc 

zabraknąć wśród naszych działań zabaw stymulujących funkcje słuchowe. Funkcje słuchowe 

to m.in. recepcja dźwięku (reakcja na jego pojawienie się lub zanik), lokalizację dźwięku (ruch 

w kierunku jego źródła, bez pomocy wzroku), asocjacja (kojarzenie odgłosu z elementem 

otoczenia) oraz różnicowanie dźwięków za względu na ich natężenie, wysokość i czas 

trwania. W zabawach słuchowych korzystam z gotowych pomocy takich jak „Bim bom” czy 

„Co to? Kto to?” (zdjęcie). Niezbędny jest także zestaw instrumentów oraz przedmioty 

codziennego użytku takie jak butelki, łyżki, gazety. Jakie dźwięki można wytworzyć np. przy 

pomocy gazety? Spróbujcie sami.  

 

 

Formą łączącą stymulację słuchu, ruchu i mowy jest piosenka logorytmiczna. 

Elementy ruchowe, dopasowane do rytmu piosenki, dostępne są dla wszystkich dzieci, 

nawet niemówiących. Z kolei onomatopeje wplecione w jej treść dostępne będą dla dzieci 

prezentujących niewielką aktywność werbalną. Kilkakrotne powtarzanie ruchu oraz 

onomatopei w trakcie piosenki daje szansę na ich utrwalenie i coraz lepsze wykonanie. 

Inspiracji do zajęć z wykorzystaniem piosenki logorytmicznej szukać można m.in. w Kapitanie 

Muzyczce, periodyku edukacyjnym dla dzieci, nauczycieli i rodziców wydawanym w latach 2000 – 

2004. 



Gotowe scenariusze zajęć rozwijających mowę dzieci od 2 r.ż. znajdziemy w 

„Świecie opowiadanym” i „Nowym świecie opowiadanym”, D. Szubstarskiej i B. Bednarskiej 

(zdjęcie). Każdy ze scenariuszy zawiera proste, bliskie dziecku tematycznie opowiadanie oraz 

pasujące do niego czytelne, kolorowe ilustracje, przedstawiające następujące po sobie 

wydarzenia. Każde z opowiadań można przekształcić w krótką inscenizację.  

 

 

Na rozwój mowy ma wpływ sprawność motoryczna dziecka, zarówno w obszarze 

całego ciała (motoryka duża) jak i dłoni oraz palców (motoryka mała). Motorykę małą 

rozwijamy bawiąc się w tzw. zabawy paluszkowe (zdjęcie).   

 



Ponadto lepimy, wydzieramy, kleimy itp. Temat pracy plastycznej wykonywanej podczas 

zajęć lub jako praca domowa dopasowany jest do całości tematu. Przykład: jeżeli podczas 

zajęć naśladujemy ruch pojazdów, rozpoznajemy i naśladujemy ich odgłosy, w opowiadaniu 

słuchamy historii o zepsutym aucie, a w zabawie oddechowej przedmuchujemy papierowe 

autka wzdłuż papierowej ulicy, to na zakończenie tworzymy np. wydzierankę, gdzie każdy 

samodzielnie odrywanymi i przyklejanymi kawałkami papieru próbuje ozdobić kontur auta 

(zdjęcie).  

  

Stymulując rozwój myślenia przyczyniamy się do rozwoju mowy i odwrotnie. Typy 

zabaw do zastosowania w tym obszarze to m.in. dobieranie pasujących do siebie obrazków 

np. drzewo + liść, grupowanie obrazków wg tematu np. zwierzęta, jedzenie, wybieranie 

obrazka, który nie pasuje do pozostałych np. koza, krowa, jabłko, pies, kot oraz  układanie 

historyjek obrazkowych. Poniższe zdjęcie pokazuje zadanie polegające na dzieleniu pojazdów 

wg formy ruchu: Co jedzie? Co płynie? Co leci? Ćwiczenie to jest okazją do rozwijania zasobu 

słownictwa, gdyz oprócz z pewnością znanych dzieciom pojazdów jak auto czy pociąg 

pojawiają się też rzadsze, helikopter i kajak. Z kolei pytanie o formę ruchu uczy 

kategoryzowania wg określonego kryterium, stymuluje więc myślenie. Zdjęcie obok 

przedstawia natomiast historyjki obrazkowe ze stopniowaną trudnością (3 – 5 elementów). 



 

 

Ćwiczenia logopedyczne do bezpośredniego wykorzystania podczas pracy z 

dzieckiem znaleźć można również w Sieci, np. na stronie www.mimowa.pl czy 

www.iktotomowi.pl. Szukający inspiracji i porad dotyczących np. sposobów na motywowanie 

dziecka do pracy powinni zajrzeć na stronę www.logopediapraktyczna.pl. Z kolei wszystkim, 

którzy chcą wiedzieć więcej na temat wspomagania rozwoju językowego dzieci polecam 

pozycję „Razem uczymy się mówić”  E. Weitzman i J. Greenberg (zdjęcie). 

 

Nie zapominajmy także, że jako dorośli jesteśmy dla dzieci wzorem mowy i 

wymowy, stąd sami powinniśmy mówić i wymawiać poprawnie, tak aby nie utrwalać 

nieprawidłowych form i brzmień.  

Na zakończenie kilka słów o mojej inicjatywnie. W swojej praktyce logopedycznej 

niejednokrotnie obserwuję sytuacje, gdy rodzice zgłaszają się z dzieckiem do logopedy zbyt 

późno. W celu umożliwienia opiekunom dokonania orientacyjnej oceny, czy w przypadku ich 

dziecka już wskazana jest konsultacja logopedyczna opracowałam Bilans rozwoju mowy 2-, 3- 

http://www.mimowa.pl/
http://www.iktotomowi.pl/
http://www.logopediapraktyczna.pl/


i 4- latka, które zamieszczam poniżej. Celem jest, aby bilanse te były dostępne w miejscach 

takich jak przychodnie, żłobki czy przedszkola. 

 

Bilans rozwoju mowy 2-latka 

          Czy dziecko ….. TAK NIE 

1. ….. rozumie proste polecenia (bez gestu wskazywania)?     

2. ….. łączy słowa np. mama da, tata pa    

3. ….. chętnie powtarza sylaby, słowa?    

4. ….. wymawia mało (<50) słów i wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. hau, 

me) 

  

5. ….. porozumiewa się gestem, mimiką w zastępstwie słów?   

6. ….. jest karmione butelką? ….. korzysta ze smoczka uspokajającego?   

7. ….. je tylko rozgniecione pokarmy, niewymagające gryzienia?   

8. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

9. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

10. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do TV lub / i nie reaguje, gdy woła je 

ktoś, kogo nie widzi? ….. słuchając nadstawia jedno ucho? 

  

 

W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3 lub / i TAK na pytanie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

wskazany jest kontakt z logopedą. 

 

opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 

konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 

 

Bilans rozwoju mowy 3-latka 

         Czy dziecko ….. TAK NIE 

1. ….. rozumie polecenia słowne (bez gestu wskazywania)?     



2. ….. chętnie powtarza słowa, krótkie zdania, wierszyki?    

3. ….. buduje krótkie zdania (2-3-wyrazowe)?    

4. ….. używa w wypowiedziach głosek [f, w], [k, g], [ś, ź, ć, dź]?    

5. ….. porozumiewa się gestem, mimiką w zastępstwie słów?   

6. ….. mówi tylko pojedyncze słowa?   

7. ….. mówi w sposób zrozumiały tylko dla najbliższego otoczenia?   

8. ….. nadal pije / je z butelki? ….. nadal korzysta ze smoczka uspokajającego?   

9. ….. unika pokarmów wymagających gryzienia?   

10. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

11. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

12. ….. wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek?   

13. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do TV lub / i nie reaguje, gdy woła je 

ktoś, kogo nie widzi? ….. słuchając nadstawia jedno ucho? 

  

 

W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3, 4 lub / i  TAK na pytanie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

wskazany jest kontakt z logopedą. 

 

opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 

konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 

 

Bilans rozwoju mowy 4-latka 

          Czy dziecko … TAK NIE 

1. ….. rozumie polecenia słowne (bez gestu wskazywania)?      

2. ….. buduje dłuższe zdania (powyżej 3 wyrazów)?   

3. ….. używa w wypowiedziach głosek  [f, w], [k, g], [ś, ź, ć, dź], [l]?   

4. ….. nadal mówi tylko pojedyncze słowa?   

5. ….. porozumiewa się gestem, mimiką w zastępstwie słów?   



6. ….. mówi w sposób niezrozumiały dla osób spoza najbliższego otoczenia?   

7. ….. w wymawianych słowach powtarza sylaby, głoski np. do-do-domek? 

….. przeciąga głoski np. taaaata, ssssok? ... ma trudności z wydobyciem 

głosu? 

  

8. ….. wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek?   

9. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

10. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

11. ….. nadal pije / je z butelki? ….. nadal korzysta ze smoczka uspokajającego?   

12. ….. unika pokarmów wymagających gryzienia?   

13. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do TV lub / i go podgłaśnia lub / i nie 

reaguje, gdy woła je ktoś, kogo nie widzi? .. słuchając nadstawia jedno 

ucho? 

  

 

W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3 lub / i  TAK na pytanie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

wskazany jest kontakt z logopedą. 

 

opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 

konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 

 

Karina Belkner-Malowaniec 


