Z życia i wiary

Dzieci w pedszkolu
Mamo, tato
chcę być zrozumiany…
Mowa w dużej miee wpływa na całokszta
rozwoju dziecka. Daje możliwość precyzyjnej
komunikacji, ﬆanowi naędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich
myśli, własnych opinii i uuć. Jeﬆ ona atutem
w nawiązywaniu kontaktów ołenych. Rozwój
mowy jeﬆ uwarunkowany genetynie, zależy od
wrodzonych właściwości organizmu łowieka, ale
możliwy jeﬆ jedynie w kontakcie ze środowiskiem
ołenym, z innymi ludźmi. Słowem jeﬆ to proces, w którym wółgrają ynniki biologine
i ołene.
Mowa także wpływa na ogólny rozwój dziecka,
jego osiągnięcia szkolne. Stanowi naędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, oduć. Ogromną rolę w procesie
ksztaowania mowy dziecka odgrywają rodzice
i najbliższe otoenie- to oni są jego pierwszymi
nauycielami mowy popez wólne zabawy,
ytanie książeek, ich opowiadanie, śpiewanie
piosenek. Iﬆotne znaenie w zakresie womagania i rozwoju mowy ma także działanie nauyciela pracującego z dzieckiem w pedszkolu,
gdzie zabawa ﬆanowi dominujący osób nauki.
Jeﬆ kluem do poznawania nowych słów, ćwiy
oddech, głos, słuch i wymowę. Doskonali formy
gramatyne uwzględniając py tym akcent,
melodię i rytm mowy. Popez zabawę możemy
ﬆymulować rozwój wszyﬆkich funkcji, od których
zależy prawidłowy rozwój mowy.
W krótkim rysie rozwoju mowy u dzieci róbuję pokazać jak wygląda mowa prawidłowa.
Okres swoiﬆej mowy dziecięcej pypada na
wiek pedszkolny. Wymowę dziecka wﬆępującego do pedszkola charakteryzuje już duża umiejętność odtwaania wszyﬆkich elementów słowa.
Dziecko potrafi się już porozumieć z dorosłym,
chociaż mowa jego nie jeﬆ uksztaowana pod
względem dźwiękowym.
Dziecko 3-letnie powinno już wymawiać
wszyﬆkie samogłoski, tak uﬆne, jaki nosowe (a,
o, e, u, i, y, ą, ę), chociaż w mowie jego mogą wyﬆępować odﬆępﬆwa, np. zamiana samogłosek:
a=o, e=a, i=y. Jeﬆ to związane z niewykształconą
rawnością naądów aykulacyjnych. Powinno
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również wymawiać ółgłoski wargowe: twarde
i zmiękone (m, mi, b, bi, p, pi), wargowo- zębowe:
twardei zmiękone (f, fi, w, wi), środkowojęzykowe (ś, ć, ź, dź, ń), tylnojęzykowe twarde i zmiękone (k,g,ki,gi), szelinowe (ch), pedniojęzykowo
zębowe (t, d, n), pedniojęzykowo- dziąsłowe
(l, li), ółgłoski (j, ł). W wieku tym mogą się już
pojawiać głoski pedniojęzykowozębowe (s, c, z,
dz), a asem pedniojęzykowo- dziąsłowe (sz,
ż, , dż). Uogólniając, mowę dziecka 3-letniego
cechuje zmiękanie głosek- s, z, c, dz, sz, ż, , dż
są ęﬆo wymawiane jak ś, ź, ć, dź; r może być
wymawiane jak j lub ł, zamiaﬆ f wyﬆępuje ch
i odwrotnie.
Wymowa dziecka 4-letniego będzie się różniła
pod względem dźwiękowym. Utrwalają się takie
głoski jak: s, z, c, dz. Dziecko nie powinno wymawiać ich już jak: ś, ź, ć, dź. Pojawia się głoska r,
choć jej opóźnienie nie powinno jesze niepokoić. Głoski sz, ż, , dż dziecko jesze zamienia na s,
z, c, dz lub ś, ź, ć, dź.
Mowa dziecka 5-letniego jeﬆ już w zasadzie
zrozumiała. Głoski sz, ż, , dż zaynają się uﬆalać. Dziecko potrafi je poprawnie powtóyć, choć
w mowie potonej mogą być jesze wymawiane
jak s, z, c dz. Głoska r powinna być już wymawiana, ale ęﬆo pojawia się dopiero w tym okresie.
U 6-latków mowa powinna być już opanowana pod względem dźwiękowym. Dużo dzieci ma
jednak nadal problem z opanowaniem wymowy
głosek sz, ż, , dż, r. Zdaają się kłopoty z wymową grup ółgłoskowych, zwłasza w śródgłosie
wyrazu.
Mówienie jeﬆ rawnością, której teba się
nauyć. Jeﬆ to możliwe dzięki sukcesywnemu
dojewaniu różnych organów mowy. Od najmłodszych lat dziecko ćwiy naądy aykulacyjne popez ynności ssania, połykania, żucia.
Najtrudniejsze głoski wymagają dodatkowych
ruchów precyzyjnych, np. uniesienia języka za
dziąsła py sz, ż, , dź, wytwoenia szeliny py
wymowie głosek pedniojęzykowych- zębowych
albo szybkich ruchów wibracyjnych niezbędnych
do wytwoenia r.
Bardzo ważne jeﬆ, aby dzieci jak najwięcej gryzły, żuły, pełykały. Podajemy pokarmy nie zmiksowane. Jedzenie trwa może trochę dłużej, ale nasz
aparat mowy w ten osób ćwiy prawidłowe
mówienie. Zaynamy już od niemowlęcia, wprowadzając pokarmy petae z drobinkami jedzenia
i ﬆopniowo pechodząc do ﬆałych niezmiksowa-
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nych potraw.
Pykładowe ćwienia, w które możemy bawić
się z dziećmi w domu.
1. Prawidłowe oddychanie:
- proponujemy dziecku zabawę „Spacer na łące”.
Dziecko wyobraża sobie że jeﬆ na łące. Podchodzi
do każdego kwiatka i wącha go –wciąga powiete
nosem, zatymuje wdech i wypusza powiete
nosem,
- zabawa „Huśtanie misia na buchu”. Prezentujemy ćwienie; leżymy na plecach, na buch
umieszamy książkę, a na niej siedzi miś. Robimy
wdech i buch uwypukla się; wydech i buch
opada,
- łąenie ćwień oddechowych z ćwieniami
gimnaﬆynymi. Wdech wykonujemy z jednoesnym podnoszeniem rąk , wydech połąony
z powolnym kyżowaniem rąk z podu lub
opuszaniem w dół,
- wykonanie wdechu i zdmuchanie świeki
(powoli szybko) na wydechu,
- zdmuchiwanie kaki papieru z gładkiej powiechni,
- zabawa ze słomką, penoszenie kawałków
ﬆyropianu do kubeka, dmuchanie na ﬆyropian
słomką,
wydmuchiwanie baniek mydlanych pez
słomkę,
- dmuchanie na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeki,
- gra na organach, trąbce gwizdku,
-„balonik” – naśladowanie dmuchania balonu,
- dmuchanie na balonik, piórka aby nie adły,
- „zmanięte ręce” dmuchanie na ręce, bo zmarzły,
- gwizdanie na jednym wydechu,
- dmuchanie na własną gywkę,
- „arodziejski obrazek”,
– każde dziecko doﬆaje kakę na której jeﬆ kropla tuszu, dziecko dmucha na nią pez słomkę tak
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aby powﬆał arodziejski obrazek,
- lienie na jednym wydechu (ciągiem),
- dmuchanie na wiatraek.
2. Ćwienia ruchów dolnej szęki:
- opuszanie i unoszenie dolnej szęki,
- ruchy dolnej szeki do podu i do tyłu,
- pesuwanie dolnej szęki w lewą ﬆronę
a naﬆępnie wprawą,
- opuszanie i unoszenie dolnej szęki
w dwóch fazach: umiarkowane opuszanie a naﬆępnie maksymalne,
- wykonywanie ruchów żucia; ueﬆnią
w nich: dolna szeka, wargi i poliki,
- dolnymi zębami chwytamy górną wargę.
3. Ćwienia warg:
- zakładanie wargi dolnej na górna i odwrotnie,
- cmokanie,
- dmuchanie ( wargi ściągnięte w kształcie
dzióbka ),
- wprawianie uﬆa w drganie ( parskanie),
- nadymanie polików i powolne wypuszanie uﬆami lub nosem,
- wargi wysuwamy do podu i kierujemy raz
w jedną raz w drugą ﬆronę,
- wargi wysuwamy do podu i wykonujemy
ruchy okrężne (raz w jedną i w drugą ﬆronę,
- górnymi zębami nadgryzamy wargę dolną,
- utymujemy między zębami ołówek,
- ściągamy uﬆa jak py samogłosce u a naﬆępnie łaszamy cofając kąciki,
- ssiemy wargę górną a naﬆępnie dolną,
- nabieramy powieta pod wargę górną a potem pod dolną,
- pytymanie wargami kaki papieru, którą
logopeda próbuje wyciągnąć,
- „obrysowywanie „ksztau uﬆ pez logopedę
(uulanie warg),
- łąymy wargi płasko i rozciągamy jak py
głosce „i”,
- wymawianie samogłosek „i”, „u”, a naﬆępnie
„a”, „e”, „o” , „i”, „y”,
- wysuwamy wargi jak py samogłosce „u”
i rozchylamy jak py samogłosce „e”.
4. Ćwienia języka:
- wysuwanie i chowanie języka,
- pesuwanie języka od kącika do kącika warg,
- wysuwanie języka daleko na brodę i unoszenie go do nosa,
- oblizywanie warg py szeroko
otwaych uﬆach,
- lienie zębów językiem.
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