
Przykłady gier i zabaw stymulujących rozwój mowy 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

 
Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny 

 

1. Ćwiczenie wspomagające poznawanie aparatu artykulacyjnego przez 

dziecko. „Języczek Wędrowniczek”. 

 

Czytamy dzieciom treść krótkiej historii języczka i wspólnie wykonujemy 

właściwe ruchy języka, który wybiera się na spacer po całej buzi: 

 

„Języczek wybrał się na spacer po buzi, by sprawdzić co się w niej dzieje. 

Najpierw oblizuje górną i dolną wargę, dotyka do kącików ust. Potem 

przesuwa czubkiem po zębach. Dotyka każdego ząbka, jakby chciał je 

policzyć. Próbuje oblizać górne i dolne dziąsła. Następnie unosi się do góry 

i przesuwa się po podniebieniu od górnych zębów aż do gardła. Na koniec 

wędrówki języczek wraca do przodu ust i kiwa nam na pożegnanie.” 

 

2. Ćwiczenie Chory Kotek 

 Recytujemy lub odczytujemy tekst wiersza S. Jachowicza Chory Kotek. 

Kiedy wymienia nazwy produktów, które je kotek( kleiczek, kiełbaska, 

słoninka, ciasta), dzieci oblizują swoje szeroko otwarte wargi. 

 
„Chory kotek.” 

Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku, 

I przyszedł kot doktór: Jak się masz koteczku! 

Źle bardzo... i łapkę wyciągnął do niego. 

Wziął za puls pan doktór poważnie chorego, 

I dziwy mu śpiewa: zanadto się jadło, 

Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło; 

Źle bardzo... gorączka! źle bardzo, koteczku! 

Oj, długo ty, długo, poleżysz w łóżeczku, 

I nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta: 

Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta! 

A myszki nie można? zapytał koteczek, 



Lub z ptaszka małego choć parę udeczek? 

Broń Boże! pijawki i dyeta ścisła! 

Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. 

 I leżał koteczek; kiełbaski i kiszki 

 Nietknięte, zdaleka pachniały mu myszki. 

Patrzcie, jak złe łakomstwo! kotek przebrał miarę; 

Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę: 

Tak się i z wami, dziateczki, stać może: 

 Od łakomstwa strzeż was Boże! 

 

4. „Musztra” 

Czytamy treść wierszyka, który jest jednocześnie musztrą dla 

języków dzieci: 

Język maszeruje jak żołnierz na defiladzie: 

RAZ!- czubek języka na górną wargę. 

DWA!- czubek języka do lewego kącika ust. 

TRZY!- czubek języka na dolna wargę. 

CZTERY!- czubek języka do prawego kącika warg. 

Podczas wykonywania przez dziecko tego ćwiczenia, jego usta cały 

czas są bardzo szeroko otwarte, natomiast ruchy języka cechują się 

zdecydowaniem i energicznością. 

 

 


