O czym warto pamiętać, gdy dziecko zacznie mówić

___________________________________________________
 Od pierwszych chwil po urodzeniu rozwijamy słuch dziecka mówiąc do niego,
naśladując jego odgłosy, śpiewając kołysanki. Uczymy koncentracji uwagi

na dźwiękach. Bawimy się w poszukiwanie ich źródła, np. słów domowników,
pozytywki, głośno tykającego budzika. Pytamy: „Kto to?" „Co to?”. Równocześnie

eliminujemy hałas z otoczenia dziecka. Dobry słuch to dobry start do poprawnego

mówienia. Bądźmy czujni w przypadku podejrzenia chorób uszu u dziecka, gdyż
nieleczone mogą powodować niedosłuch, a w konsekwencji prowadzić do wad
wymowy.

 Wykonujemy z dzieckiem ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy sposób
oddychania. Dbamy, by dziecko, gdy nie mówi, oddychało przez nos.

 Wykonujemy z dzieckiem ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy.
Naśladujemy odgłosy otoczenia wykorzystując wyrażenia dźwiękonaśladowcze.

Dbamy o prawidłowe gryzienie, żucie, połykanie – to też ćwiczenie. Opowiadamy

historyjki, ilustrujemy je ruchami języka czy warg i zachęcamy dziecko
do naśladowania. Sprawna buzia to w przyszłości poprawna wymowa!

 Kiedy dziecko nazywa jakiś przedmiot „po swojemu” lub komunikuje się

niewerbalnie (przy pomocy gestu) – nazywamy wyraźnie przedmiot, czy czynność,
o którą mu chodzi.

 Uczymy dziecko koncentrowania wzroku na rozmówcy. Patrzymy na dziecko
kiedy do niego mówimy oraz kiedy oczekujemy od niego odpowiedzi.

 Obserwujemy, czy dziecko rozumie nasze polecenia. Powinny być one proste
i dotyczyć czynności lub przedmiotów, które są dziecku bliskie.

 Dbamy o poprawność swoich wypowiedzi. Nie posługujemy się słowami dziecka,

nie naśladujemy jego mowy, nie spieszczamy - pamiętamy, że dziecko uczy się
od nas przez naśladownictwo.

 Nie wyręczamy dziecka w mówieniu. Nie przerywamy mu i nie poprawiamy
każdego słowa i każdej niegramatycznej wypowiedzi dziecka. Pozwalamy mu
spokojnie dokończyć, po czym mówimy to jeszcze raz – poprawnie.

 Nie śmiejemy się z wypowiedzi dziecka, zwłaszcza w czyjejś obecności. Nie

uciszamy, ani nie lekceważymy jeżeli zwraca się do nas (po raz któryś z tym
samym pytaniem). To może wywołać zniechęcenie do mówienia. Dziecko stale
uciszane, tłumione, bądź ignorowane może w końcu zamknąć się na świat
i zniechęcić do mówienia.

 Wzmacniamy osiągnięcia dziecka poprzez pochwałę (uśmiechem, gestem lub
słowem) oraz powtórzenie wypowiedzianego przez nie słowa.

 Nie wymagamy od dziecka, aby wymawiało głoski, na które fizjologicznie nie

jest jeszcze gotowe. Dziecko zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego
głosek, często zaczyna je zniekształcać. Powstają w ten sposób błędne nawyki
artykulacyjne, trudne do zlikwidowania.

 Wzmacniamy potrzebę komunikowania się dziecka poprzez zapewnienie mu
kontaktu z innymi dziećmi i dorosłymi.

 Mówimy do dziecka przy wykonywaniu każdej wspólnej czynności. Nazywamy
przedmioty, czynności i emocje. Staramy się mówić powoli, modulować głosem

i używać prostych słów. Nasz wypowiedź musi być dla dziecka zrozumiała, a dzięki
akcentowi i gestykulacji – barwna i interesująca.

 Oglądamy wspólnie książeczki. Opowiadamy dziecku co widzimy na obrazkach,
wskazujemy

na

przedmioty,

nazywamy

je.

Prowokujemy

także

dziecko

do mówienia zadając krótkie, proste pytania. Jeśli nie potrafi na nie
odpowiedzieć – my to robimy.

 Uczymy dziecko wyliczanek, wierszyków i piosenek, które rymują się, a dzięki

swej melodyjności są łatwe do przyswojenia. Powtarzane wielokrotnie stają się
doskonałym treningiem pamięci słuchowej. Wyrabiają poczucie rytmu, rozwijają
wyobraźnię, a także oswajają dziecko z melodią, rytmem i intonacją.

 Rysujemy dziecku, gdy coś opowiadamy, recytujemy oraz zachęcamy je do
rysowania.
pytania.

Komentujemy przy tym powstający rysunek dziecka, zadajemy

 W czasie zabaw z dzieckiem wykorzystujemy zabawy tematyczne, które uczą

sposobów zachowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych oraz poszerzają
zasób słownictwa dziecka.

 Czytamy dziecku od najwcześniejszych chwil jego życia – codziennie. Wspólne

chwile z książeczkami (dostosowanymi do wieku dziecka) rozwijają wyobraźnię,

uczą rozpoznawać emocje, dostarczają wielu nowych słów, a co najważniejsze –
wzmacniają więź z rodzicem.

 Od pierwszych chwil życia dziecka usprawniamy je ruchowo. Zachęcamy

do raczkowania, turlania, a później do skakania, stania na jednej nodze, zabaw
z piłką. Uczymy jazdy na hulajnodze, rowerku. Bawmy się na śniegu, piasku czy

w wodzie. Aktywność ruchowa dziecka jest w naturalny sposób połączona
z

rozwojem

mowy. Dzieci,

które

z opóźnieniem

motoryczne, mogą także z opóźnieniem zacząć mówić.

nabywają

umiejętności
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Wkrótce w Kąciku logopedy

rozwinięcie poszczególnych zagadnień oraz konkretne przykłady różnorodnych
ćwiczeń i zabaw.

