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1. Mów do dziecka jak najczęściej 

2. Słuchaj – obserwuj i podążajmy za nim 

3. Powtarzaj treść w poprawnej formie 

4. Czytaj 

5. Śpiewaj, powtarzaj wierszyki, wyliczanki 

6. Naśladuj odgłosy 

7. Ćwicz dłonie 

8. Ćwicz narządy mowy  – „gimnastyka buzi i języka” 

9. Ćwicz oddychanie 

10. Baw się! 



Umiejętności oczekiwane w 3 r.ż. 

 Pojawiają się proste zdania rozbudowane pod względem 
ilości i jakości wyrazów. Dziecko zaczyna rozróżniać 
zaimki osobowe ja – ty, używa zaimka zwrotnego się, 
np. bawię się, ubieram się, myję się; w mowie pojawiają 
się czasowniki.  

 Poprawnie wymawia:  

- samogłoski ustne: a, e, i, o, u, y  

- spółgłoski nosowe: m, n, ń  

- „półspółgłoski”: j, ł  

- spółgłoski: f, w, t, d, p, b, h   

 Następuje wzrost sprawności  
komunikacyjnej i społecznej. 

 



Umiejętności oczekiwane w 4 r.ż. 

 Dziecko powinno: 

• wymawiać głoski: [t], [d], [n], [l], [k], [g], [f], [w], 

• realizować głoski tzw. szeregu ciszącego – [ś], [ź], [ć], [dź], 

• próbować wymawiać głoski tzw. szeregu syczącego – [s], [z], [c], 
[dz]; 

 Dziecko może: 

• zamieniać głoskę:  [l] na [j], szereg syczący na ciszący, szereg 
szumiący na syczący lub ciszący, [r] na [j] lub [l], 

• mówić niektóre słowa “po swojemu”,  

• skracać wyrazy lub je “przekręcać” lub / i zniekształcać,  

• jąkać się rozwojowo. 



Umiejętności oczekiwane w 5 r.ż. 

 

 Dziecko powinno: 

• wymawiać wszystkie głoski, o których mowa powyżej, 

• realizować poprawnie głoski tzw. szeregu syczącego – 
[s], [z], [c], [dz], 

• próbować artykułować głoski tzw. szeregu szumiącego 
– [sz], [ż], [cz], [dż]; 

 Dziecko może: 

zamieniać głoski: 

• [sz], [ż], [cz], [dż] na [s], [z], [c], [dz], 

• [r] na [l]; 

 

 



Umiejętności oczekiwane w 6 r.ż. 

 w pełni ukształtowany system fonetyczno-fonologiczny, 

 znaczny wzrost kompetencji komunikacyjnych, 

 swobodne operowanie elementami słownikowymi i 
gramatycznymi systemu językowego, 

 wzrost zdolności narracji, 

 powinno wymawiać wszystkie głoski zgodne z normami 
wymienionymi w 4 i 5 r. ż., 

 realizować głoski tzw. szeregu szumiącego – [sz], [ż], [cz], 
[dż], 

 w wieku około 6 lat artykułować poprawnie głoskę [r] – 
(choć w literaturze przedmiotu nie jest podawana jasna 
granica rozwoju tej głoski, dziecko idące do szkoły winno 
mieć ukształtowany system ); 

 

Dziecko może: 

 zamieniać głoskę [r] na [l] – na początku tego okresu. 

 





Zabawy oddechowe 





 
Śmiechy
 i  śmieszki                              
             
 

śmiej się  

 nisko ho, ho, ho   

 wysoko hi, hi ,hi, 

 cicho hu, hu, hu,  

 głośno ha, ha, ha, wolno 

he, he, he,  

 szybko hy, hy, hy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zabawy słuchowe  
 



Różnicowanie i naśladowanie 
głosów zwierząt  



Smaczne zabawy buzi i języka* 

Chrupiąca 
gimnastyka 



Chlupoty-bulgoty Miód, dżem, krem 



Marchewkowe 
psoty 

*Źródło: Smaczne zabawy buzi i języka, E. Borsuk-Sorota, A. Kruszewska 



Ćwiczenia zwiększające napięcie 
mięśniowe narządów 

artykulacyjnych 
 

 ziewanie, chrapanie, kląskanie, nadymanie policzków     

 wypychanie językiem policzków                      

 cmokanie, parskanie 

 



Ćwiczenia rozwijające i 
wzbogacające słownik,  

pamięć słowną 
 

Co zniknęło? Zapamiętywanki 



Zabawy logorytmiczne 

Powiedz, proszę swoje imię  

Bądź przygotowany  

Powiedz ładnie i wyraźnie, 
Stój wyprostowany. 

 [dziecko mówi swoje imię] 
Powiedz, proszę, swoje imię 
Potem klaśnij w dłonie 
Powiedz imię bardzo głośno 
Tak jak mówią słonie.  

[dziecko mówi swoje imię] 

Powiedz, proszę, swoje imię 
Imię bez nazwiska Powiedz 
imię cichym piskiem Tak jak 
mówi myszka.  



WESOŁY AUTOBUS 

Wesoły autobus, koła kręcą się  

Wesoły kierowca nie zostawi mnie. 

 brum, brum, brum, brum, koła kręcą się.  

brum, brum, brum, brum, nie zostawi mnie. 

Wesoły autobus, jedzie tu i tam  

Chłopak i dziewczyna, każdy miejsce ma. 

 brum, brum, brum, brum, koła kręcą się. brum, brum,    
 brum, brum, nie zostawi mnie.  



Materiały pochodzą z różnych 
stron internetowych  

oraz zasobów własnych. 


