
 
Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka? 

Przykłady gier i zabaw wspierających rozwój mowy i języka. 

 
Oprac. M. Smolarek na podstawie literatury napisanej przez E. Słodowik – Rycaj 

 

1. Dobieramy słowa łączące się tematycznie, np. 

• Do nowego mieszkania wstawimy….. 

• Jeśli zgłodnieję, to zjem…. 

• Gdy zechce mi się pić, poproszę mamę o…. 

• W ZOO można zobaczyć…. 

2. Wyszukujemy słowo, które nie pasuje do pozostałych, np. 

• łódka, statek, czółno, papier 

• pies, krowa, bluzka, kot. 

3. Wymyślamy słowa o znaczeniu przeciwnym. Można wykorzystać budowanie nowego zdania, np. 

• Na drzewie siedzi brudny kot. – Na drzewie siedzi…. kot. 

4. Rozwiązujemy słowne zagadki (można wykorzystać gotowe propozycje wydawnicze,  

ale również samemu opisywać dane pojęcie). Zadaniem dziecka jest podanie rozwiązania. 

5. Układanie zagadek. Zadaniem dziecka jest opisywanie danego pojęcia w taki sposób, by nie padła 

jego nazwa. 

6. Wyszukujemy słowa określające czynności, np. co robi: 

• fryzjerka, 

• kierowca autobusu, 

• ekspedientka, 

• mama/ tata/ babcia/ dziadek, uczeń itp 

7. Nazywamy czynności, np. 

• szczotka służy do…. 

• nóż służy do… 

• samochód służy do…. itp 

8. Podajemy nazwy atrybutów danego zawodu (rekwizytów), np. 

• strażak, lekarz, fryzjer, malarz , nauczyciel itp 

9. Słuchamy poleceń i postępujemy zgodnie z nimi, np. 

• zrób dwa kroki w prawo i podskocz, 

• klaśnij, tupnij, złap się za nos itp 

10. Znajdujemy słowa nadrzędne, np. 

• szafa, fotel, stół to…. 

• skręca, hamuje, przyspiesza….co robie? itp 

11. Liczymy słowa w zdaniu – można prezentować na konkretach, np. jedno słowo to jeden klocek. 

Zaczynamy od krótkich zdań, w których nie ma spójników i przyimków.‘ 

12. Dopowiadamy brakujące słowo, rozwijamy zdania. Zaczynamy od tegi, że dziecko Am dodać 

jedno słowo, potem powtórzyć zdanie z jednoczesnym dodaniem kolejnego slowa itd., np. 

• zjedz swój….deser 

• zjedz swój ….pyszny….obiad. 

• zjedz swój pyszny….malinowy…deser 

• zjedz …dziś….swój pyszny, malinowy deser itp. 

13. Układamy zdania z wyznaczonym/ wylosowanym wyrazem (można wykorzystać obrazki z gier). 

Ważne, by nie ograniczać się tylko do rzeczowników, ale pracować również nad wykorzystaniem 

czasowników. 

14. Emocje. Kończymy zdania właściwym słowem określającym emocje oraz kończymy zdania 

słowem/ wyrażeniem zgodnie z odczuciami, np.: 

• gdy dostanę prezent to czuję…… 



• jestem smutny, gdy…. 

15. Układamy słowa, które rozpoczynają się od wskazanej głoski, sylaby, np. 

• „g”, jak…, …., ….., ….. 

• „ma”, jak …., ….., ……, 

16. Znajdujemy i poprawiamy błędy logiczne, np.; 

• Gdy rano wstaję, jem kolację. 

• Na czerwonej trawie siedział motyl. 

• Pies siedzi na drzewie i miauczy, 

17. Znajdujemy i poprawiamy błędy gramatyczne, np. 

• Wczoraj było piękny dzień. 

• Ten książka jest ciekawa. 

18. Zadajemy pytania do zdania. Wskazujemy dziecko odpowiedź, dziecko ma ułożyć pytanie, np. 

• Jutro pojedziemy do miasta zrobić zakupy. 

• Jutro – Kiedy pojedziemy do miasta zrobić zakupy? 

• Do miasta – Dokąd jutro pojedziemy? 

• Pojedziemy – Co jutro zrobimy? 

• Po zakupy – Dlaczego jutro pojedziemy do miasta? 

19. Układamy zdania przeczące, np. 

• Jutro pójdziemy do parku. – Jutro nie pójdziemy do parku. 

20. Opisujemy cechy rzeczy, zwierząt i ludzi poprzez wyszukiwanie odpowiednich porównań, np.: 

• okrągły jak…. 

• ciemny jak…. 

• wesoły jak…. 

• uparty jak…. 

21. Budujemy opowiadanie. Można wykorzystać gotowe historyjki obrazkowe. Dziecko samodzielnie 

opowiada, co się dzieje na poszczególnych ilustracjach (pilnujemy, by wypowiadało się zdaniami). 

Następnie samodzielnie układa historyjkę zgodnie z chronologią. Dziecko buduje swoją 

wypowiedź w oparciu o ułożoną historyjkę. Ważne, by dziecko mówiło pełnymi zdaniami 

(podmiot i orzeczenie). W kolejnej próbie rodzic sam opowiada treść (powinna być bardziej 

rozbudowana, zawierać np. przymiotniki, zdania złożone). Trzecia próba jest wykonana znów 

przez dziecko. Jego zadaniem jest wykorzystać zdania z opowiadania rodzica. 

22. Budujemy opowiadanie w oparciu o wysłuchaną/obejrzaną bajkę. 

23. Kończymy opowiadanie. Można wykorzystać gotową historyjkę obrazkową i schować ostatnie 

ilustracje. Opowiadamy wspólnie z dzieckiem treść, prosimy dziecko, by samo wymyśliło 

zakończenie. 

24. Uczymy się rymowanek, krótkich wierszyków, rysowanych wierszyków. 

25. Budujemy pod dyktando. Budujemy konstrukcje przestrzenne z klocków na podstawie 

wysłuchanego komunikatu zawierającego określenia przestrzenne: pod, w, na, nad, za, obok, 

między. 

 

W celu wspierania rozwoju językowego dziecka można skorzystać z literatury: 

 

• Ewa Słodowik – Rycaj „ O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości  

w jej rozwoju”, 

• Ewa Słodowik – Rycaj „Gry i zabawy językowe. Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka”, 

• Małgorzata Barańska „wchodzi Stach na dach. 103 wierszyki i zabawy kształcące motorykę, 

koordynację ruchową i ruchowo-słuchową”, 

• Lucyna Jaroch - Poloch „ Bajeczki logopedyczne. Zabawne historyjki uprawniające mowę 

dziecka”, 

• Beata Wiśniewska Michalik „ Nasze języczki. Opowiadania dzieciom o dzieciach. Historyjki 

logopedyczne dla najmłodszych”, 



• Grażyna Wasilewicz „Gdzie jesteś, języczku? 30 zabawnych wierszyków usprawniających 

narządy mowy dziecka”, 

• Maciej Kloc „Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi”, 

• „4-elelementowe, 5-elelementowe, 8-elelementowe historyjki obrazkowe” wy. Harmonia 


