
Maluch spóźnia się z mówieniem - od czego zacząć? 

Rodzic martwi się tym, że dziecko nie mówi tak jak rówieśnicy, często nie chce powtarzać, 

używa tylko gestu i pojedynczych dźwięków. Mowa nie rośnie razem z nim. 

Od czego zacząć w codziennych domowych sytuacjach ? 

Jak się bawić, żeby wspierać rozwój mowy malucha? 

 

Oto kilka propozycji zabaw dla małych dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy. 

Drodzy rodzice zacznijcie od zabaw z usadzaniem i dzieleniem wspólnego pola 

uwagi z Waszym dzieckiem. Dlaczego? Najpierw dziecko musi Cię widzieć i słyszeć, 

żeby mogło się uczyć, naśladować, powtarzać to co usłyszy. 

 

1. Zabawa w „A kuku!”: 

Do tej zabawy będzie Ci potrzebna apaszka, pielucha:  

• pobaw się nią chwilę z dzieckiem, a potem schowaj się pod nią, 

• zachęcaj dziecko, aby ściągnęło apaszkę z twojej głowy,  

• a gdy to zrobi powiedz:  „A kuku!” lub „oooooo!”, 

• powtarzaj zabawę wiele razy. 

Jest to zabawa, która wspiera kontakt wzrokowy/wspólne pole uwagi/koncentrację/ 

komunikację dziecka. 

  

2. Zabawy z otwieraniem/zamykaniem pojemników:  

Do tej zabawy będziesz potrzebować plastikowych pudełek z różną ciekawą 

zawartością np. zabawki wydające dźwięki, świecące, wyskakujące, kulki, kolorowe 

piłki. Podczas tej zabawy staraj się odraczać moment otwarcia pojemnik - to ważne! 

• pokaż dziecku jakie to trudne – siłuj się „oooooj, nie mogę”,  „ooooj!”, 

• poproś go o pomoc,  

• używaj emocji, intonacji, mimiki, gestów,  wyrażeń dźwiękonaśladowczych 

[ooo, uła, ał-ał], 

• po otwarciu pojemnika zawołaj „jest, mam!” 

Jest to zabawa, która prowokuje dziecko do powtarzania/wspólnego pola uwagi z 

rodzicem/poprawia koncentrację. 

 

3. Granie na instrumentach: 

Do tej zabawy przygotuj przedmioty wydające dźwięki np. grzechotkę, bębenek, 

garnki, łyżki:  

• zaprezentuj granie na bębenku, skomentuj „mama gra”, 

• daj dziecku bębenek i powiedz „Jaś gra”,  

• powtarzaj zabawę kilka razy,  

• za każdym razem pytaj „a kto teraz gra?”, 

• oczekuj odpowiedzi – „ja, mama, tata”. 



Jest to zabawa, która prowokuje do naśladowania i uruchamia komunikację. 

 

4. Zabawa z gazetami: 

Do tej zabawy przygotuj różne gazety: miękkie, śliskie, duże, małe. Zabawa polega 

na tym, że: 

• dorosły i dziecko mają podwójną stronę z gazety,  

• dorosły wykonuje jakiś szmer przy  pomocy swojej gazety, rozrywa ją na 

pół, robi z niej kulkę, wrzuca do pojemnika, 

• prosimy dziecko „zrób jak ja”, 

• maluch naśladuje usłyszany odgłos przy pomocy swojej gazety,  

• może np.: oderwać kawałek gazety, pocierać kartkami, zmiąć gazetę itp. 

• zadbaj o to aby każdej czynności z gazetą towarzyszył jakiś dźwięk. 

Jest to zabawa, która prowokuje do naśladowania i uruchamia komunikację. 

 

 

                                                                       Życzę powodzenia  
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