
Dr Sabina Koczoń-Zurek 

 

WSPIERAMY ROZWÓJ JĘZYKOWYCH  SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH 

DZIECI POPRZEZ ZABAWĘ I CZYNNOŚCI WYCHOWAWCZE OPARTE NA SŁOWIE, 

MUZYCE, RUCHU. 

W PRZYPADKU NIEPRAWODŁOWŚCI ARTYKULACYJNYCH BĄDŹ W SAMEJ 

PROFILAKTYCE ICH WYSTĄPIENIA ZALECA SIĘ ĆWICZENIA STYMULUJĄCE 

SPRAWNOŚĆ APARATU MOWY, FUNKCJI ODDECHOWYCH, SPRAWNOŚCI 

GŁOSOWO-FONACYJNYCH, FUNKCJI PERCEPCYJNYCH I POZNAWCZYCH. 

PODAJĘ UNIWERSALNE PROPOZYCJE ĆWICZEŃ: ODDECHOWYCH, 

GŁOSOWYCH I FONACYJNYCH, ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH  MOTORYKĘ  

I KINESTETYKĘ NARZĄDÓW MOWY -  JĘZYKA, MIĘŚNIA OKRĘŻNEGO WARG, 

PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO ORAZ SZCZĘKI DOLNEJ I ŻUCHWY KORYGUJĄCE  

ARTYKULACJĘ. 

WAŻNA JEST SYSTEMATYCZNOŚĆ W ICH WYKONYWANIU – CODZIENNIE, 

PRZEZ KILKA MINUT (PRZYNAJMNIEJ 15). 

ZACHĘCAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY Z DZIEĆMI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĆWICZENIA ODDECHOWE 

Wydłużamy fazę wydechową: 

- dmuchanie na świecę, w taki sposób, aby płomień wyginał się, ale nie gasł 

- puszczanie baniek mydlanych 

 - dmuchanie na paski bibuły 

- dmuchanie na kulki z waty 

- dmuchanie na skrawki papieru 

- zdmuchiwanie papierków z gładkiej lub chropowatej powierzchni 

- dmuchanie na zawieszone na nitce krążki lub kulki waty 

- wydmuchiwanie kółek na lustrze 

- dmuchanie w wiatraczek, trąbkę, baloniki, gwiazdki itp. 

- dmuchamy na zmianę: długo – krótko - jak najdłużej, słabo – mocno - bardzo mocno – 

„gotuje się i kipi” 

Zachęcam do dmuchania z rurką/„słomką” do napojów:  

-  rurkę wkładamy do szklanki z wodą i nie dotykając jej powierzchni, wydmuchujemy w 

wodzie „dołek” 

- zanurzamy słomkę w wodzie i leciutko dmuchamy, wywołując niewielkie bąbelki 

- rurką zdmuchujemy papier z gładkiej powierzchni stolika, potem z powierzchni chropowatej  

- rurką rozdmuchujemy kaszę, ryż, sól itp. 

- rurką „chwytamy” (przyciągamy na wdechu) różne lekkie przedmioty: papierki, kawałki 

gąbki, waciki, piłeczki pingpongowe, „przenosimy” w odpowiednie miejsce, tzn. 

wydmuchujemy (na wydechu). 

Można połączyć ćwiczenia z pracą plastyczną np. 



-  muchomor, przenosimy słomką na wdechu wycięte białe kółka (rurką) i wyklejamy,  

- dom,  słomką przenosimy wycięte figury geometryczne – kwadraty (okna), prostokąt 

(drzwi), trójkąt (dach) itp. 

Dzieci chętniej będą wykonywały ćwiczenia jeżeli odniesiemy się do wykonywanych 

czynności lub zjawisk przyrodniczych, np.: 

- „chłodzenie gorącej zupy na talerzu” – dmuchanie ciągłym strumieniem 

- „odtajanie zamarzniętej szyby” – długie chuchanie 

- „wypuszczanie pary przez lokomotywę”: puff…  

- „wypuszczanie powietrza z piłki lub dętki” – długie sss…(usta płasko/lekki uśmiech, język 

za dolnymi zębami) 

- „szumi wiatr” – długie szsz…(usta zaokrąglone, tzw. „dziobek”, język za górnymi zębami) 

- „mecz piłek pingpongowych” na stoliku lub na podłodze (według wcześniej ustalonych 

reguł).  

Można też zachęcać dziecko do wykonania prostych ćwiczeń w połączeniu z 

ruchem: 

- ćwiczenia wdechu i wydechu przeponą w pozycji stojącej i siedzącej  – przy wdechu głowa 

uniesiona, przy wydechu głowę opuszczamy 

- ćwiczenia wdechu i wydechu przeponą z równoczesnym podnoszeniem i opuszczaniem rąk 

 

Bardziej urozmaicone zabawy: 

-  „Wyścig łódek” - do dwóch misek napełnionych wodą wkładamy łódki wykonane z 

papieru. Dziecko dmucha na łódki 

-  „Wesoły wiatraczek”  - dziecko dmucha na wiatraczek 

-  „Wąchanie kwiatów” - dziecko stoi lub siedzi z kwiatkiem w ręku (można wykonać z 

bibuły lub narysować). Powoli wciąga powietrze nosem i równie powoli, aby „zapamiętać 

zapach” robi wydech ustami 



-  „Mecz pingpongowy” -  wdmuchiwanie piłeczki do bramki przeciwnika (można ustawić 

bramki z klocków) 

-  „Samoloty” - dmuchanie na samoloty zrobione z papieru i zawieszone na sznurkach różnej 

długości. 

Aby utrudnić zadanie, można prosić dziecko o zmianę siły lub tempa dmuchania (strumień 

przerywany, ciągły, dmuchamy lekko lub mocno). 

Ćwiczymy  też przeponę, np.  naśladujemy śmiech różnych ludzi: 

- kobiety: ha-ha-ha… 

- mężczyzny: ho-ho-ho… 

- chłopca: ha-ha-ha (hałaśliwie) 

- dziewczynki hi-hi-hi (piskliwie) 

- „Długie głoski” - wdech i wydech  usprawniamy także w czasie artykulacji.  

Posługujemy się głoskami, których artykulację można swobodnie przedłużyć, głównie 

samogłoski: i, y, e, a, o, u. Można także przeciągać :m (mm…),  n (nnn…) 

 

POWODZENIA W ZABAWACH! 
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