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Kochaj dziecko! 

 

 

 

 Kochaj je takim, jakie jest;  

z jego talentami i ograniczeniami. 

 Bądź z nim. Spędź z dzieckiem choćby godzinę dziennie,  

podczas której będziesz tylko dla niego.  

 Dziecko Cię potrzebuje,  

bez względu na to, ile ma lat. 

 

 



Mów, mów, mów do dziecka… 

 

 

 Rozmawiaj jak najczęściej z dzieckiem,  

ale nie zalewaj go „potokiem słów”.  

Daj dziecku czas na reakcję. 

 Opowiadaj dziecku co robisz,  

co dzieje się dookoła… 

 Zadbaj, by w trakcie rozmowy  

dziecko widziało Twoją twarz –  

kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. 

 Nie udziwniaj, nie spieszczaj słów.   

Mów poprawnie i wyraźnie. 



Baw się z dzieckiem słowami 

 

 

  Recytujcie wspólnie wierszyki, wyliczanki, rymowanki. 

 Śpiewajcie piosenki. 

 Znane wierszyki i piosenki spróbujcie ilustrować ruchem, gestem. 

 Grajcie w gry słowne. 

 Naśladujcie wspólnie odgłosy pojazdów, zwierząt. 

 



Ćwicz buzię w zabawie 

 

  Puszczajcie bańki mydlane, dmuchajcie na piórko, 

dmuchawiec…wdech nosem i wydech ustami – to proste! 

 Róbcie śmieszne miny przed lustrem, kląskajcie jak konik, 

naśladujecie ryjek świnki, pyszczek rybki,  

przyklejajcie język do podniebienia… 

 

 

  



Czytaj dziecku każdego dnia 

 

 Słowo pisane działa na wyobraźnię,  

rozwija uwagę, koncentrację. 

 Niech wspólne czytanie stanie się codziennym rytuałem. 

 Czytaj z emocjami, zmieniaj tempo  

i natężenie głosu. 

 Opowiadaj ilustracje w książeczkach. 

 



Pozwól dziecku na samodzielność 

 

  Nie wyręczaj dziecka w ubieraniu się, jedzeniu i innych 

codziennych czynnościach. 

 Angażuj dziecko w sytuacje dnia codziennego: pranie, gotowanie, 

sprzątanie… 

 Dawaj zadania na miarę możliwości dziecka,  

pozwól odnosić mu sukcesy. 

 



Jedzenie i picie na usługach mowy 

 

 Pozwól dziecku gryźć i żuć twarde pokarmy.  

To doskonały trening całej buzi.  

W pewnym wieku papki nie są dobre. 

 Najlepszy do picia jest otwarty kubek lub bidon ze słomką. 

„Niekapki” wykrzywiają ząbki, rozleniwiają język. 

 



Usprawniaj motorykę dużą 

 

  Dzieci rozwijają się przez ruch. 

 Wyjdźcie na plac zabaw, grajcie w piłkę, jeźdźcie rowerem, 

tańczcie… 

 Duże ruchy pociągają za sobą ruchy małe,  

a więc także ruchy, dzięki  

którym możliwe jest mówienie. 

 

  



Ćwiczcie rączki! 

 

  Ośrodek w mózgu odpowiedzialny za ruchy rąk znajduje się 

blisko ośrodka mowy. 

 Wspólnie z dzieckiem lep z plasteliny, maluj, nawlekaj, wycinaj, 

baw się w piasku… 

 Baw się z dzieckiem w zabawy paluszkowe  typu „Idzie rak…” 

„Sroczka”… 

 



Ogranicz dziecku wysokie technologie 

 

 Ograniczaj do minimum korzystanie  

z tabletu, telefonu, komputera, telewizji. 

 Wyłącz telewizję, gdy nikt jej nie ogląda.  

 Postaraj się wyznaczyć chociaż jeden dzień off- line –  

bez komputera czy telefonu. 

 Określ sytuacje, w których nikt z rodziny nie może korzystać  

z mediów (posiłek, ważne rozmowy, zabawa z dzieckiem…). 

 


