
 

Przykłady gier i zabaw stymulujących rozwój mowy 

dzieci w wieku przedszkolnym. 
 

 Ćwiczenie „Domek na koguciej nóżce” 

 Przedstawiamy dzieciom treść wiersza.  Zadaniem przedszkolaka jest 

naśladowanie odgłosów wydawanych przez sowę (chu, chu; au, eu, ou), 

oraz oblizywanie warg na usłyszenie nazw słodyczy przedstawionych w 

wierszu( piernik, migdały, landrynki itd.) 

 

„DOMEK NA KOGUCIEJ NÓŻCE” 

Na koguciej nóżce stoi chatka mała. 

Drzwiczki ma z piernika (oblizujemy wargi), 

gwoździe są z migdała (oblizujemy wargi), 

landrynkowe okna (oblizujemy wargi), 

 komin z marcepana (oblizujemy wargi). 

 W progu siedzi sowa – chu, chu, 

Gada dziwne słowa – au, eu, ou. 

 Kot przed progiem staje i bawi się dalej... 

 

„MALOWANIE „ 

Malarz maluje sufit (przesuwamy językiem po podniebieniu od zębów do 

podniebienia miękkiego). 

Zamalowuje plamy w kilku miejscach (czubkiem języka dotykamy kilka 

razy podniebienia). 

Następnie maluje ściany (przesuwamy językiem po wewnętrznej 

powierzchni policzków) – najpierw jedną, potem drugą. 

 Została jeszcze do pomalowania podłoga (opuszczony jak najniżej język 

przesuwa się po dolnych dziąsłach) 



oraz przedpokój (przesuwamy językiem po zewnętrznej stronie zębów). 

Na koniec malarz pomalował okno (oblizujemy językiem wargi). 

• Podczas wykonywania tych ćwiczeń usta są szeroko otwarte. 

 

„PIECZEMY CIASTO” 

 Wkładamy do miski: 

- jajka - wysuwamy i cofamy język, 

- cukier - wysuwamy i cofamy język. 

 Ucieramy - oblizujemy szeroko otwarte usta. 

Wkładamy masło - wysuwamy i cofamy język. 

Następnie dosypujemy mąkę - wysuwamy i cofamy język. 

Dodajemy jeszcze rodzynki - wysuwamy i chowamy język. 

Kosztujemy, czy wszystko dodaliśmy - mlaskanie - i oblizujemy łyżkę - 

podnosimy język do nosa i opuszczamy na brodę. 

 Przekładamy ciasto do tortownicy - wysuwamy i chowamy język 

- i wkładamy do pieca - szeroki język wysuwamy i chowamy. 

Ciasto w piecu rośnie - praca policzków (nadymanie). 

 Wyciągamy ciasto z pieca - wysuwamy i chowamy język - ale ono jest 

bardzo gorące - dmuchamy. 

Kosztujemy - poruszamy buzią (żucie). Zostały nam okruszki: - na ustach - 

oblizujemy wargi - w kącikach ust - język na boki - na ząbkach - 

oblizujemy ząbki. 

Bardzo nam smakowało to ciasto - cmokamy. 


