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- Wskazówki dotyczące stymulowania mowy małego dziecka.
- Warunki sprzyjające rozwojowi mowy.



„Projekt wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego”

23

4.4. Metodyka zaj dydaktycznych stymuluj cych rozwój
umiej tno ci j zykowych dziecka

4.4.1. Materia nauczania

Prawid owa mowa jest pomostem w kontaktach dziecka ze wiatem zewn trznym. Dzi ki
rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczaj cy wiat, a dzi ki umiej tno ci mówienia jest
w stanie wyrazi swoje uczucia, spostrze enia, rozwija swoj osobowo . Komunikowanie
si jest wymian : co si daje i co w zamian otrzymuje. Tymczasem w grupie ma ych dzieci
zazwyczaj wi cej spotyka si nadawców ni odbiorców. Mówi si wprawdzie, e wszystko
jest j zykiem, ale prawd jest, e nie zawsze atwo zrozumie , co dzieci chc powiedzie , ani
nauczy je, aby s ucha y si wzajemnie. W praktyce edukacyjnej z ma ymi dzie mi prac
z tekstem uznano za cenn metod inspirowania ich aktywno ci.

Poszczególnym okresom kszta towania si mowy towarzyszy odpowiedni rozwój
ruchowy. Roczne dziecko stawia pierwsze, niepewne kroki i wypowiada proste s owa ze
zrozumieniem. Dwulatek wchodzi i schodzi po schodach, a jego s ownik zawiera ponad
50 wyrazów [12].

Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku od 0 do 4 lat nie mo e ogranicza si jedynie
do zadbania o zapewnienie mu prawid owych warunków anatomiczno – fizjologicznych. Aby
dziecko nauczy o si mówi , musi s ysze w swoim otoczeniu du o „poprawnej” mowy. Musi
by „zalewane” mow , poddane swoistej „k pieli s ownej”. To, e niemowl do nas nie
mówi, nie znaczy, e nie oczekuje mówienia od nas. Podstawow zasad stymulacji j zyka
jest mówienie do dziecka o rzeczach i zjawiskach, które ono aktualnie widzi, czuje, smakuje,
prze ywa lub, w których uczestniczy. Dba o o prawid owy rozwój mowy od momentu jego
narodzin spada najpierw na barki rodziców, a potem kolejno opiekunów, instytucje zajmuj ce
si jego kszta ceniem i wychowaniem, poczynaj c od obków, a ko cz c na klasach
nauczania zintegrowanego. Wychowywanie najm odszych w wiecie ciszy, poprzez
ograniczanie do niezb dnego minimum kontaktów s ownych powoduje, i ich rozwój
intelektualny ulega zubo eniu. Dziecko uczy si przez na ladownictwo, trzeba wi c wielu
bod ców s ownych dla pó niejszej bogatej leksyki. Nazywanie wykonywanych czynno ci,
desygnatów, czy emocji pomaga w poznawaniu wiata. Systematyczne dawki wicze
przygotowuj cych do prawid owego wypowiadania wzorcowych g osek j zyka polskiego
powinny przebiega dwutorowo. Z jednej strony powinny stanowi klasyczny trening mowy.
Z drugiej za , nale y pami ta o umiej tnym wplataniu elementów ruchu ca ego cia a wraz
z usprawnianiem ma ej motoryki [12].

Oto kilka wskazówek dotycz cych stymulowania mowy ma ego dziecka:
- motywujemy je do mówienia poprzez cz ste rozmowy z nim (staramy si przy tym

mówi prostymi zdaniami, u ywaj c znanych mu s ów),
- nie przerywamy dziecku wypowiedzi, pozwalamy mu j doko czy ,
- dostarczamy prawid owych wzorców mowy, pami taj c, e s uchanie i na ladownictwo

jest pierwszym etapem rozwoju mowy,
- zach camy dziecko do mówienia – nigdy nie zmuszamy,
- stosujemy tzw. „k piel s own ”, polegaj c na mówieniu o wszystkim, co dziecko otacza,
- przekszta camy komunikaty dziecka w tekst (tak e w gest),
- prowadzimy przy dziecku swoisty dialog (zadajemy sobie pytania i na nie

odpowiadamy),
- zapewniamy dziecku kontakt z rówie nikami (na placu zabaw, w obku, w przedszkolu),
- powtarzamy z dzieckiem wyrazy d wi kona ladowcze,
- czytamy ksi eczki i nazywamy to, co widzimy na ilustracjach,
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- wiczymy z dzieckiem narz dy mowy w formie zabawy,
- stosujemy wiczenia oddechowe, polegaj ce na wprawianiu w ruch lekkich przedmiotów,
- piewamy, powtarzamy wierszyki, wyliczanki [11].

Wczesne stosowanie wicze i zabaw stymuluj cych rozwój mowy, s u y podnoszeniu
sprawno ci rozumienia j zyka, a tak e motywuje dzieci do swobodnego wypowiadania si .
Odbywa si to g ównie poprzez zabawy – dzieci ucz si mówi , bawi c si  j zykiem. Pod
ich wp ywem maj mo liwo rozwijania nie tylko spostrzegawczo ci, uwagi i pami ci, ale
tak e rozwijania umiej tno ci mówienia i rozumienia. Powi kszaj one swój zakres
umiej tno ci komunikowania si , poczynaj c od rozmaitych rodków wyrazu: krzyku,
gestów, mimiki, pomrukiwania. Z czasem mowa staje si uprzywilejowanym sposobem
komunikacji.

Warunki sprzyjaj ce rozwojowi mowy istniej wówczas, gdy:
- dzieci b d mia y o czym mówi ,
- dzieci b d chcia y si wypowiada ,
- dzieci b d mia y okazj do wypowiedzi.

Zabawowe funkcje j zykowe: rytmiczne, brzmieniowe i semantyczne stanowi cel
zabawy i sprzyjaj rozwojowi wyobra ni, wzbogacaj  s ownik oraz poszerzaj i utrwalaj
wiadomo ci. Dorastaj c, dziecko coraz lepiej opanowuje ró ne rodki wyrazu: gesty nabieraj
wyrazisto ci, zaczyna modulowa  g os i bawi si  s owami. S ownictwo staje si bogatsze,
a wypowiedzi bardziej uporz dkowane. Stopniowo przyswaja sobie regu y rz dz ce
j zykiem.

Rozwój mowy dziecka nast puje w oparciu o na ladownictwo i stymulacj ze strony
najbli szego otoczenia. Aby mowa sta a si mow spo eczn , komunikatywn , niezb dna jest
umiej tno nazywania przedmiotów, okre lania ich w a ciwo ci, ujmowania stanów
i czynów za pomoc  s owa, wyra onego w odpowiedniej formie gramatycznej. Sprawne
pos ugiwanie si mow , to jeden z warunków aktywnego i twórczego uczestniczenia w yciu
doros ego spo ecze stwa. Instytucje wczesnej opieki nad dzieckiem, przygotowuj c je do
opanowania mowy i pos ugiwania si poprawn wymow , powinny k a szczególny nacisk
na twórcz aktywno dziecka w zabawie. Sprawi to, e najm odsi opanuj niezb dne
umiej tno ci w poprawnej komunikacji werbalnej mimochodem i w sposób spontaniczny.

Rozwijanie komunikatywnej mowy dziecka musi opiera si na procesach
intelektualnych i zmierza do kszta towania spo ecznych postaw dziecka w zakresie s ownych
kontaktów. Jednym z wa niejszych zada najbli szego otoczenia jest takie organizowanie
sytuacji yciowych dziecka, aby aktywizowa i pobudza je do mówienia [3, s.164].

Wykorzystanie literatury do zabaw i zaj z maluchami jest doskona metod
psychostymulacji mowy i j zyka. Przyk adami wicze dotycz cych czynno ci mówienia s :
wiczenia oddechowe, usprawnianie narz dów mownych, recytacje z elementami

d wi kona ladowczymi, zabawy i czynno ci poparte s owem, czytanie i opowiadanie ba ni
i bajek. Powi zanie mowy z ruchem ma miejsce podczas zabaw paluszkowych, wyliczanek,
deklamowaniu wierszy z ilustrowaniem ich ruchami cia a albo symbolami graficznymi.

Zabawy i wiczenia stymuluj ce rozwój mowy, maj ce wp yw na jej poprawne
kszta towanie, obejmuj nast puj ce sfery:
– oddechow ,
– artykulacyjn ,
– fonacyjn ,
– g osow ,
– s uchow ,
– ruchow ,
– s own .


