
Wskazówki terapeutyczne i stymulujące  rozwój mowy w przypadku dzieci z opóźnionym 
rozwojem mowy, elementami giełkotu i ryzykiem wystąpienia SLI (specyficznych zaburzeń 
rozwoju językowego)

1. Spowalnianie tempa mowy poprzez :
• Ćwiczenia oddechowe połączone z fonacją np.; naśladowanie odgłosów z wydłużaniem 

fazy oddechowej.
-na samogłoskach w izolacji aaaaaaa,oooooooo,uuuuuu
- na samogłoskach dwuelementowych eoeoeoeoeo, ioioioioioio
- na spółgłoskach których brzmienie można wydłużyć fffffffffff,  mmmmmmm, 
sssssssss
- na wyrażeniach dźwiękonaśladowczych np.; kap, puf, bum, kum

• Ćwiczenia relaksacyjne połączone z ruchem
2. Rytmizacja mowy poprzez:

• Sylabizowanie z dyrygowaniem treści wierszy lub piosenek 
• Nauka wierszy i piosenek połączona z klaskaniem, wystukiwaniem rytmu (sylab), 

tupaniem nogami, rytmicznym pokazywaniem
• Realizowanie wyuczonych piosenek lub wierszy w połączeniu z aktywizacją motoryki 

małej, np.: kreślenie prostych wzorów graficznych  po śladzie, lub w powietrzu  w 
sposób rytmiczny w trakcie śpiewania.
3.  Stymulowanie percepcji i wrażliwości słuchowej:

• Zabawy w wysłuchiwaniu skąd dochodzi dźwięk
• Rozpoznawanie odgłosów z otoczenia i identyfikowanie ich z ilustracją
• Odtwarzanie zapamiętanego rytmu (klaśnięcia, tupnięcia lub za pomocą instrumentów 

najlepiej bębenka)
• Zabawy w wysłuchiwaniu długości słowa. Podajemy dziecku słowo i prosimy o 

wystukanie na woreczku lub na bębenku jego długości 
• Analizowanie przeczytanej krótkiej bajki. 

Przykładowa piosenka do stymulacji
Jedzie pociąg     fu fu fu
Trąbka trąbi      tu tu tu
A bębenek         bum bum bum
Na to żabka       kum kum kum
Woda z kranu    kap kap kap
Osioł człapie      człap człap człap
Mucha bzyczy     bzy bzy bzy
A wąż syczy         sy sy sy



Piosenkę śpiewamy na znaną melodię „Jedzie pociąg z daleka”. Początkowo dzieci tylko 
naśladują odgłosy i wystukują ich melodykę. Kiedy zapoznają się już dobrze z treścią i 
zapamiętają kolejność odgłosów, można tworzyć różne układy w odtwarzaniu piosenki. Ktoś 
dorosły jest narratorem i śpiewa początek, a dzieci kolejno otrzymują jakiś dźwięk do 
naśladowania. Każde z nich może otrzymać do ręki jakiś instrument aby rytmicznie zaśpiewać 
i wystukać swoją rolę. 
Tego typu ćwiczenia stymulują percepcję słuchową i uwrażliwiają dziecko na długość 
wypowiadanego lub śpiewanego słowa.  
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