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Część III 

 Zabawy stymulujące prawidłowy rozwój mowy u dziecka  

od pierwszego do drugiego roku życia 

 

 Wasz maluch na pewno będzie już samodzielnie chodził, więc teraz możecie bawić się także 

w inne gry. Oczywiście możecie kontynuować zabawy, w które bawiliście się z dzieckiem 

do pierwszego roku życia, co pozwoli utrwalić zdobytą już wiedzę. 

 

Propozycje zabaw: 

 

1. Ukryjcie pozytywkę 

Sprawcie radość dziecku, poprzez szukanie ukrytej grającej pozytywki w pokoju. Chodźcie razem 

z dzieckiem i pomagajcie szukać. W chwili, w której Wasz maluch znajdzie pozytywkę, 

nagrodźcie brawami, mówiąc i klaskając brawo. 

2. Grajcie na instrumentach 

Razem z dzieckiem wystukujcie proste rytmy na bębenku, a potem pozwólcie, by Wasze dziecko 

samo grało według własnej ekspresji. Sami możecie grać na bębenku raz cicho raz głośno 

i zachęcajcie dziecko, aby tak samo klaskało. 

Te zabawy będą kształtować umiejętność rozróżniania dźwięków, czasu ich trwania 

i identyfikowania ich z określonymi sytuacjami. 

3. Zagrajcie koncert 

Rodzice, będziecie mogli zagrać koncert razem z Waszym dzieckiem. Do tej zabawy będziecie 

używać rozmaitych garnków, patelni, pokrywek i bębenków. W tle włączcie muzykę i starajcie się 

zagrać w rytm muzyki. Będzie to dla Was świetna zabawa. 

4. Grzechoczcie 

Do kolejnej zabawy będziecie potrzebować kilka pustych butelek po napojach.  Każdą butelkę 

napełnijcie do ¼ ryżem, drugą, piaskiem, trzecią grochem, a czwartą kaszą gryczaną. Pozwólcie 

dziecku potrząsać tymi grzechotkami. Potem schowajcie jedną butelkę za plecami, potrząsajcie ją, 

a potem pokazujcie. Wykorzystajcie te grzechotki i razem dzieckiem zróbcie koncert. 

Ta zabawa będzie uczyć reakcji na dźwięk, rozróżniania zasłyszanych dźwięków, a także będzie 

rozwijać poczucie rytmu. 

5. Bawcie się pluszakami 

Przed dzieckiem połóżcie trzy zabawki np. żółwia, kotka i myszkę. Wypowiadajcie wyrazy, raz 

wolno pokazując żółwia, trochę szybciej pokazując kota i mówiąc szybko, pokazując mysz. 

Następnie znowu mówcie wybranym tempem, a dziecko niech wskaże zabawkę. W ten sposób 

Wasze maleństwo będzie  różnicowało tempo i wskazywało odpowiednią zabawkę. 
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6. Czytajcie i pokazujcie 

Czytajcie krótkie, ilustrowane wierszyki i proście, by dziecko wskazało odpowiedni obrazek. 

Pokazujcie obrazki (np. ilustracja numer 2) i wydawajcie odgłosy, wskazując odpowiednią 

ilustrację. Następnie znowu wydawajcie odgłosy, ale nie pokazujcie obrazka, niech dziecko samo 

wskaże odpowiednią ilustrację. 

Podobną zabawę będziecie mogli przeprowadzić z użyciem maskotek lub gumowych zabawek 

zwierząt. 

7. Ubierajcie misia lub lalkę 

Do zabawy potrzebujecie ubranka, misia lub lalki. Mówcie do dziecka, np. teraz ubierzemy 

czapeczkę na głowę misia, spodnie na nogi itp. 

Dzięki tej zabawie będziecie uczyć Waszego malucha nazywać i rozróżniać części ciała 

i garderoby. 

8. Grajcie w piłkę 

Do zabawy potrzebujecie piłeczkę z gąbki wielkości piłeczki tenisowej. Dziecko będzie 

przekładało, a później będzie przerzucało piłkę z ręki do ręki. Za pomocą piłeczki plażowej 

możecie toczyć do siebie piłkę. 

Te zabawy będą ćwiczyć koordynację ruchową Waszej pociechy. 

Ilustracja nr 2 – Obrazek dźwiękonaśladowczy 

 

 

Źródło: https://kreatywnewrota.pl/wp-content/uploads/2015/11/04-1024x724.jpg 

https://kreatywnewrota.pl/wp-content/uploads/2015/11/04-1024x724.jpg
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9. Wrzucajcie papierowe kule do kosza 

Podrzyjcie razem z dzieckiem gazety na paski i zróbcie kule. Ustawcie kosz na niewielką odległość 

i wrzucajcie je do środka. 

Ta zabawa będzie ćwiczyć koordynację ruchową. 

10. Udawajcie kotka 

Razem z dzieckiem udawajcie kotka. Chodźcie na czworakach do przodu, do tyłu, wyginajcie 

plecy. Wyciągajcie łapki i  myjcie się nimi, wdrapujcie się na drzewo (siadajcie w siadzie klęcznym 

wyprostowanym). 

Ta zabawa będziecie ćwiczyć koordynację ruchową i przemieszczanie się w przestrzeni. 

11. Recytujcie wierszyki 

Recytujcie wierszyki i jednocześnie zachęcajcie Wasze dziecko do wykonywania wymienionych 

w nim czynności np. 

„Chodzę sobie tup, tup, tup. 

Chodzisz ze mną – tup, tup, tup. 

Skaczę sobie – hop, hop, hop. 

Teraz stoję tu. 

Teraz stoisz tu.” 

12. Bawcie się w latający dywan 

Rodzice weźcie ręcznik i piłkę, po czym siądźcie naprzeciwko dziecka. Wspólnie trzymajcie za 

rogi ręcznik i starajcie się utrzymać piłkę. Następnie podrzucajcie i naprężajcie ręcznik. 

Ta zabawa będzie ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową. 

 

mgr Anna Łubieńska 

Logopeda 
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