
Maluch nie chce powtarzać - jak go zachęcić? 

Drogi Rodzicu, to dziecko wyznacza rytm naszych kontaktów, więc nasze zadanie powinno 

skoncentrować się na trzech aspektach:  

• podążaj za dzieckiem,  

• słuchaj i obserwuj,  

• włącz się do rozmowy lub zabawy. 

 

         Jeśli będziecie się trzymać tej zasady Drodzy Rodzice wszystko pójdzie gładko. Wystarczy 

jeszcze zadbać o to, żeby podczas zabawy z dzieckiem również dorosły dobrze się bawił i sukces 

murowany. Dlaczego? Bo nie ma lepszej nagrody dla malucha niż uwaga rodzica. Maluch, który 

mało mówi najczęściej nie chce również powtarzać. Powtarzanie to nic innego jak umiejętność 

naśladowania tego, co dziecko usłyszało. Jak go do tego namówić? Co zrobić, żeby dziecko 

chciało powtarzać za mamą  lub tatą? 

 

Klika rad na początek: 

1. Jeśli chcesz sprowokować dziecko do powtarzania, to nie mów do niego: powiedz, 

powtórz – te dwa słowa to niestety kluczyk, który zamyka a nie otwiera  dziecko do  

komunikacji. 

2. Podążaj za dzieckiem i dołącz do jego zabawy, nie narzucaj aktywności – wprowadź 

swoją modyfikację w formie krótkich komunikatów: samogłosek [a, o, i], zdziwienia 

[oooo], przeczenia [yyyy], wykrzynień [ojej, bam, uf].  

3. Bądź kreatywny i plastyczny – dziecko ma się dobrze bawić, więc: 

• zrób piasek kinetyczny,  

• gluty, szlamy lub inne masy sensoryczne, 

• instrumenty muzyczne domowej roboty,  

• zbuduj namiot w salonie, 

• zamknij się z dzieckiem w łazience z latarką, oświecaj różne przedmioty, 

nazywaj je na poziomie możliwości werbalnych swojego dziecka. 

4. Zejdź na podłogę, baw się twarzą w twarz. 

5. Nie oczekuj powtarzania  - wzmacniaj każdą aktywność werbalną dziecka – ciesz się z 

każdego dźwięku. 

6. Powtarzaj wielokrotnie to samo słowo/dźwięk - zatrzymuj dziecko - pamiętaj o ciszy, 

która daje dziecku przestrzeń do własnej aktywności werbalnej, ale też tej 

niewerbalnej. 

7. Bądź cierpliwy. 

W Internecie jest mnóstwo blogów, stron pełnych pomysłów. Inspiracje znajdziesz 

zaglądając min. do linków: 

• https://ologopedii.blog/2019/04/09/samogloski/ 

• http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html  

• https://mojedziecikreatywnie.pl/tematyka/slime-przepis/ 

• https://infantiablog.wordpress.com/2015/02/17/jak-wytrzymac-z-chorym-

dzieckiem-w-domu/ 



A oto kilka propozycji zabaw prowokujących do powtarzania: 

1. Zacznij od zabaw w naśladowaniu motoryki dużej i małej np. skakanie przez sznurek 

na podłodze, wchodzenie na czworaka pod krzesło, unoszenie rąk do góry, klaskanie, 

czy naśladowanie gestów np. papa, daj, przybijanie piątki. 

2. Zabawa w karmienie/pojenie misia, lalki którym powinny towarzyszyć małe słówka 

wspierane gestem: mnia-mniam/papu- jedzenie, aaa-dobre, fuj- nie dobre, pi-picie, 

daj, mi-miś, lala.  
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3. Zabawy z bańkami mydlanymi – łapanie, podskakiwanie, dmuchanie itd. Zabawom 

tym powinny towarzyszyć małe słówka, które może powtórzyć Twoje dziecko; pu-pu , 

bam, mam, ooo, nie ma, ja – zatrzymuj/pytaj: kto teraz? Co się stało? Gdzie bańka? 

4. Zabawy z rzucaniem obrazków, misiów, piłek. Stańcie na środku pokoju. Złap dziecko 

z rączki włóż do nich np.: piłeczki, kilka zabawek i powiedz patrząc na dziecko „uwaga, 

uwaga” a potem wyrzuć zabawki do góry (tak żeby spadały dookoła dziecka) i powiedz 

„opa, hop”. Pozbierajcie szybko i zacznij od nowa. 

Ważne: zabawa trwa tak długo, jak chce dziecko. Zabawie powinny towarzyszyć małe 

słówka: bam, opa, hop, papa, ja, ty, mam, tata itp. – zatrzymuj/pytaj: kto teraz? Co 

chcesz? Oczekujemy, że dziecko się uaktywni. Jeśli się tak nie stanie kontynuuj dalej, 

nie zniechęcaj się. 

 

5. Zabawa z autkami – zbudujcie tor dla samochodzików, pokaż jak jedzie autko „brum-

brum”, „mama jedzie”, daj autko dziecku „Jaś jedzie”. Po jakimś czasie zmodyfikuj 

zabawę zrób szlaban i zatrzymaj autko „stop!”, zatrąb „ti-tit” i otwórz szlaban. 

Zaproponuj dziecku „Jas jedzie bruuum-bruum” - stop zamknij szlaban, czekaj na 

reakcje dziecka „ti-tit”, otwórz szlaban. 

 

 Dobrej zabawy  
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