
„Od ruchu do mówienia” 

Mowa to proces złożony i wieloetapowy. To w jaki sposób będzie mówiło nasze 

dziecko nie zależy wyłącznie od sprawności języka i warg, ale również m.in. od możliwości 

słuchowych, wzrokowych, oddziaływania środowiskowego. Jednym z istotnych czynników 

wpływających na rozwój mowy jest również sprawność motoryczna i to zarówno tzw. duża 

związana z ogólną sprawnością całego ciała, jak i mała motoryka odnosząca się  

do możliwości dłoni i palców. Korelację motoryki z mową obserwować można już  

w początkowych miesiącach życia dziecka, kiedy to stopniowo postępuje rozwój sprawności 

chwytnych, poszerzają się powoli umiejętności operowania przedmiotem, zmienia i poszerza 

się pole obserwacji – dziecko przekręca się na brzuch, podciąga się do pozycji siedzącej itp. 

Tym działaniom towarzyszą początkowo krzyki, piski, z czasem pojawia się głużenie, głośny 

śmiech, gaworzenie. Poszerza się zasób wypowiadanych dźwięków, sylaby łączą się w proste 

wyrazy. W momencie, gdy rozwój mowy naszego dziecka nie przebiega w sposób właściwy, 

normatywny, wówczas warto wykorzystać tę wiedzę do jego stymulacji.  

Usprawnianie motoryki małej nie musi być nudne, monotonne i obciążające  

w znacznym stopniu naszą kieszeń. Oczywiście można wykorzystać dostępne już 

powszechnie ciastolinę czy piasek kinetyczny, ale równie dobrym rozwiązaniem będą obecne 

zazwyczaj w każdym domu nasiona fasoli, grochu, ryżu, surowego makaronu o różnych 

kształtach, guzików, klamerek do prania i wszystkiego co, co wymaga zwiększonej pracy 

małych rąk. Będąc na spacerze w zależności od pory roku można udać się na poszukiwania 

kasztanów, liści o ciekawych kształtach, kamyków różnej wielkości i koloru, żołędzi. Nasze 

skarby możemy segregować według wielkości, koloru, rodzaju. Możemy je wrzucać  

do butelki o wąskim otworze, układać z nich różne wzory, szeregi. Jednocześnie nazywamy, 

określamy cechy, wydajemy dźwięki. Dobrym pomysłem jest również samodzielnie 

sporządzenie masy solnej, w której wykonaniu może uczestniczyć dziecko, czy wspólne 

lepienie ciastek, czy pierogów. Z masy solnej wylepiamy np. zwierzątka, które  

po wyschnięciu możemy pomalować. Wspomniane malowanie nie musi się koniecznie 

odbywać za pomocą pędzla. Jeśli dziecko jest małe, lub ma duże trudności motoryczne, może 

zaczynać od malowania dłońmi i palcami na dużej powierzchni np. papierze pakowym. 

Niestety nie da się uniknąć bałaganu podczas zabaw tego typu. Jednak ich znaczenie dla 

rozwoju dziecka jest nieoceniony.  


