
Prelekcja logopedy dla rodziców na temat:  
„Jak budować słownictwo dziecka i jak ćwiczyć z dzieckiem rozumienie 

tekstów czytanych oraz mówionych”.  

 

Aby nasze dzieci były mądre, musimy w to zainwestować, choćby przez           
mądry wybór książek, czy czasu poświęconego naszemu dziecku. Przyszłość         
nam to z pewnością zwróci w postaci mądrego dziecka. 

Podawajmy dzieciom książeczki od najwcześniejszych lat, wg zasady od         
najprostszych do coraz trudniejszych tekstów. Początkowo mogą to być         
książeczki z obrazkami przedmiotów i z prostymi tekstami lub bez nich.           
Mogą to być książeczki z obrazkami, będącymi nazwami: ludzi, rzeczy,          
zwierząt, roślin – czyli rzeczowniki - (książeczki tematyczne), np. : zabawki,           
ludzie, zawody, części ciała, pojazdy, ubrania, owoce, warzywa, nabiał, dania,          
wędliny, pieczywo, zwierzęta, rośliny, drzewa, kwiaty, pomieszczenia w domu,         
meble, sklepy i towary, itd. Praca z dzieckiem powinna być systematyczna.           
Pytajmy: Co to jest? I odpowiadajmy: To jest…  

Następnie można wprowadzać czasowniki – czyli nazwy czynności,        
(biegnie, skacze, czyta, itp.), czy przymiotniki, czyli cechy przedmiotów         
(wysoki, czerwony, gruby). Można te nazwy wprowadzać podczas oglądania         
książeczek tematycznych, czy książeczek z obrazkami różnych miejsc, np. :          
dom, pomieszczenia w domu, miasto, wieś, targ, park, plac zabaw, ulica,           
podwórze, sad, kino, basen, cyrk, ZOO, szkoła, przedszkole, las, itd.  

Budujemy wtedy krótkie zdanie z poznanym wcześniej rzeczownikiem,        
dodając jego cechę, np. „wysoki chłopiec” lub dodając nazwę czynności, np.           
„chłopiec biegnie”. Później zapoznajemy dzieci z nazwami związanymi z         
przestrzenią, typu: wysoko, nisko, na, pod, za, przed, obok. Trzeba szukać           
książek z obrazkami, które pokazują też cechy przeciwne, np.: duży – mały,            
wysoki – niski, gruby – chudy, itd. Stopniowo więc zapoznajemy dzieci z            
nazwami opisującymi coraz dokładniej przedmioty, będą to przymiotniki, np.         
„duży, wysoki”, czy opisującymi czynności, - to będą przysłówki, np. „szybko,           
daleko”. Dla porównań, w formie zabawy , nauczmy dzieci stopniować          
przymiotniki, np.: szybko – szybciej – najszybciej. Ważne jest, aby dzieci           
widziały nasze usta, gdy mówimy. Tworzy się wtedy wzorzec ruchowy mowy.           
Czasem zmuszamy dziecko do tego, mówiąc:” „To jest ….” Czekamy, aż           
dziecko popatrzy na nas z zaciekawieniem i mówimy np. :”samolot”. 

Równolegle z nauką różnych nazw zadajemy dzieciom pytania od         
najprostszych:  



- o rzeczy, o ludzi, o zwierzęta, o rośliny, itd., typu: „Kto to?; Co to?” Gdy np.                 
mamy obrazek z podpisem : „Lalka siedzi.” zadajemy już dwa pytania, bo są             
dwa wyrazy: „Kto siedzi?; Co robi lalka?” 

Gdy dziecko nie umie odpowiedzieć powtarzamy ponownie te        
początkowo krótkie zdania, z akcentem na wyraz, który będzie odpowiedzią na           
nasze pytanie, np.,: Lalka siedzi. –Kto siedzi?  

Aby dziecko uczyło się rozumieć dokładnie, co do niego się mówi, czy o             
czym się czyta, trzeba jakiś czas ciągle pytaniami ukierunkowywać jego uwagę           
na wszystkie wyrazy w zdaniu. Stopniowo trzeba budować zdania coraz dłuższe           
i uczyć go rozumieć każdy wyraz dłuższego zdania. Dobrze jest, aby stopniowo            
rozbudowywać zdania (dwu-, trzy- cztero- i więcej wyrazowe) i zadawać          
odpowiednio więcej pytań. Trzeba szukać odpowiednich książeczek. Najlepsze        
książeczki, to takie, które mają obrazki z podpisami. Wtedy można łatwo uczyć            
dzieci na takich książeczkach rozumienia oraz budować coraz bogatsze         
słownictwo dziecka. Gdy w treści rodzic zauważy słowo, którego dziecko może           
nie rozumieć, trzeba mu przybliżyć to słowo, tłumacząc jego treść, np.: „Lekarz            
pediatra bada dzieci i leczy je, gdy są chore.” 

Najpierw czytamy dziecku całe zdanie, pytamy, czy wszystko        
rozumie. Gdy nie zna wyrazu pediatra, to tłumaczymy dziecku, kim jest lekarz            
pediatra. Następnie zadajemy dziecku pytania do powyższego zdania, typu: 

Kto bada i leczy dzieci? 

Jaki specjalista lekarz bada i leczy dzieci? 

Co robi lekarz pediatra? 

Kogo bada i leczy lekarz pediatra? 

Kiedy lekarz pediatra bada i leczy dzieci? 

Dziecko może odpowiadając na pytania, pokazywać przedmiot, czynność,        
czy ich cechy palcem na obrazku. 

Często, przed poszczególnymi pytaniami, powtarzamy analizowane zdanie, a        
w razie potrzeby akcentujemy wyraz, będący jego odpowiedzią. 

Można dla sprawdzenia rozumienia zdania polecić dziecku wykonanie rysunku         
do treści zdania. Można też spytać, co dziecko narysowałoby, gdyby miało           
narysować treść zdania. 

Można bawić się z dzieckiem, polecając mu narysować np. biegnącego          
pieska, niskiego chłopca, itd.  



Dobrze, gdy dziecko poznając słownictwo, uczy się, że dana nazwa ma różne            
brzmienie, ale znaczy to samo (odmiana przez przypadki), np.: 

Pies biegnie. Tu nie ma mojego psa. Daję jedzenie psu. Widzę dużego psa. Idę              
z psem. Mówię o psie. 

Dziecko powinno również poznawać również formy liczby mnogiej, typu: psy,          
psów, psom, z psami, o psach. 

Trzeba zwrócić uwagę na inne zasady gramatyczne, np. odmianę         
czasowników przez osoby. Czasownik: „biegnie” ma różne końcówki w         
odmianie przez różne osoby: 

Ja biegnę. Ty biegniesz. On biegnie. My biegniemy. Wy biegniecie. Oni biegną. 

Inna jest forma czasownika w czasie teraźniejszym, inna w przeszłym, a jeszcze            
inna w przyszłym. Trzeba przy dziecku używać różnych form. 

Ja biegnę. Ja biegłem. (Ja biegłam.)Ja będę biegnąć. 

Dobrze jest dawać różne polecenia dziecku, by dziecko ćwiczyło nie tylko           
rozumienie mowy, ale i przyzwyczajało się do wykonywania poleceń od razu           
(aktywne słuchanie), co jest niezwykle ważne w nabywaniu wiedzy w          
przedszkolu, a potem w szkole. Dziecko bowiem nabywa wiedzę, gdy: 

 1. rozumie, co się do niego mówi, 

 2. wykonuje to od razu,  

3. za każdym razem wykonuje  polecenia.  

Nauczyciele bowiem dając polecenia dzieciom, prowadzą ich do nabycia         
odpowiedniej umiejętności, czy pełnej wiedzy. Gdy dziecko nie umie słuchać,          
(skupiać uwagi na wszystkich słowach) nie uczy się i zaczyna powoli odstawać            
od swoich rówieśników, którzy tę wiedzę nabywają. Bądźmy więc         
konsekwentni w egzekwowaniu poleceń dawanych dzieciom. Bardzo dobra są         
pozycje książkowe: 

 ”Słowniczek ilustrowany” 2 części – Ireny Tułodzieckiej; 

Seria książeczek: „Świat w obrazkach”- Emilie Beaumont 
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