
Książki rozwijające mowę dziecka 

Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych, Marta Galewska – 

Kustra 

„Ale zabawa!” Tak zaczyna się książka o uwielbianym przez 

dzieci chłopcu o wdzięcznym imieniu Pucio. Po przeczytaniu 

pierwszej części historii mogę śmiało potwierdzić, że lektura tej 

pozycji jest super zabawą, którą możemy zacząć już  

z rocznym maluchem, ponieważ towarzyszymy Puciowi  

w codziennych wydarzeniach, takich jak: jedzenie, zabawa  

z rodzicami, spacer po mieście czy odwiedziny  

u dziadków na wsi. Stymulowanie rozwoju mowy  

w tym wieku jest niezwykle istotne, a twarda okładka, stonowane 

w kolorystyce ilustracje Joanny Kłos i teksty o prostej konstrukcji, 

ułatwiają to zadanie. Warto wspomnieć także o zapisie dźwięków 

na głównych ilustracjach, które dodatkowo, oprócz usprawniania 

mowy 

czynnej i 

biernej, wspomagają naukę czytania.  

Sama autorka we wprowadzeniu 

podaje wskazówki w jaki sposób 

korzystać z książki, aby wspierać 

rozwój mowy dziecka, także gorąco 

zachęcam do zaprzyjaźnienia się  

z    sympatycznym bohaterem.  

A kiedy nasze dziecko już opanuje 

pierwszą część, śmiało możemy sięgnąć po część drugą   pt. Pucio mówi pierwsze słowa.  
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OnoMaTo czyli zabawa dźwiękami, il. Joanna 

Babula 

 

Czy wiecie jakie dźwięki wydaje suszarka, myszka 

od komputera albo bocian? Te i wiele innych 

odgłosów poznacie dzięki małej książeczce  

w twardej okładce, która zapozna Was z całą paletą 

różnorodnych dźwięków wydawanych zarówno 

przez przedmioty, jak i zwierzęta. Seria składa się  

z ośmiu części pogrupowanych tematycznie. Grafika 

jest prosta, schematyczna wręcz, opatrzona 

stosowym zapisem onomatopeicznym. Tło stron 

kontrastuje ze sobą, co umożliwia lepszą 

koncentrację wzrokową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDAWNICTWO: Olesiejuk 

MIEJSCE I ROK WYDANIA: Ożarów Mazowiecki 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świat wokół nas, Natalia Urbaniak 

 

Kolorowa, wielka księga w twardej okładce czeka, by ja otworzyć i odnaleźć 200 rzeczy do 

pokazania i nazwania. Oto dowiemy się, które zwierzęta mieszkają w zoo, a które na wsi czy 

w lesie, a także: co pływa w wodzie, co lata, jeździ po drodze. Pozycja ta sprawdzi się 

idealnie dla dzieci nabywających mowę, rozwijając słownik czynny i bierny malucha. 

 

 
WYDAWNICTWO: Foksal 

ROK WYDANIA: 2018 r. 



Co robią auta, seria: Opowiem ci mamo 

 

Kolejna propozycja wspomagająca rozwój mowy, 

postrzeganie wzrokowe, umiejętność opowiadania, 

ponadto: rozwija słownictwo i pobudza 

wyobraźnię, przybliżając małemu czytelnikowi 

świat samochodów. Dowiadujemy się z niej między 

innymi, z czego składa się pojazd, po jakich 

drogach może jeździć, jakie sytuacje mogą nam się 

przytrafić podczas wycieczki i jakie auta biorą 

udział w wyścigach. 

 

 

 

Warto wspomnieć, że lektura ta jest  

w twardej okładce, dzięki czemu może być 

wielokrotnie czytywana. Teksty są pisane wierszem 

autorstwa Marcina Brykczyńskiego, poety, laureata licznych nagród literackich. Zabawne 

wiersze uzupełniają ilustracje Artura Nowickiego, ilustratora książek dla dzieci. 
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ROK WYDANIA: 2014 r. 

 

 

Och. Książka pełna dźwięków, Herve 

Tullet 

„Połóż palec na tej kropce i po prostu 

powiedz: OCH!”  Tak zaczyna się 

kolejna książka interaktywna Tulleta, 

tym razem dźwiękowa. Ilustracje są 

pełne kropek; a to dużych, a to małych, 

skaczących, wspinających się, różnych 

kolorów. Naszym zadaniem jest 

odzwierciedlać dźwięki onomatopeiczne 

wydawane przez kropki, wyrażać 

odpowiednie natężenie, głośność, 

nastrój. Podczas podróży do krainy 

OCHÓW, ACHÓW I ŁAŁÓW, 

ćwiczymy percepcję słuchową, poczucie 

rytmu, koordynację wzrokowo-ruchowo-

słuchową. 



To kto chce nacisnąć kropkę?  Ja na pewno – zdecydowanie! 
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