
ROZWÓJ MOTORYKI MAŁEJ A ROZWÓJ MOWY

Dlaczego w trakcie indywidualnych lub/i grupowych zajęć logopedycznych często 

wykorzystuje się zabawy rozwijające precyzję oraz ruchy rąk/ palców dłoni? Co to ma wspólnego  

z rozwojem mowy? 

Mózg człowieka zbudowany jest z płatów i ośrodków odpowiedzialnych za różne funkcje. 

Kanadyjski  badacz-  neurochirurg,  zaprezentował  mapę połączeń pierwotnej  kory ruchowej oraz 

pierwotnej  kory  czuciowej.  Dzięki  temu powstał  model  homunkulusa (łac.  człowieczek,  mały 

człowiek, karzełek).  

Przyjrzyjmy się obu postaciom. Znaczną dominację pod względem wielkości przejmują 

dłonie oraz aparat artykulacyjny. Co mają wspólnego te dwa obszary? Są zdolne do wykonywania 

najdrobniejszych i najbardziej precyzyjnych ruchów naszego ciała. Oba obszary odpowiedzialne za 

te ruchy usytuowane są w korze mózgowej bardzo blisko siebie. 

Angażując ruchy motoryki małej, rozwijając te sferę, oddziałujemy równocześnie na 

sąsiedni ośrodek- mowy. Przykłady: pierwsze wokalizy pojawiają się w okolicach rozwoju 

motorycznego dziecka związanego z przewracaniem się na brzuch. Kiedy dziecko zaczyna nabywać 

umiejętność siadania, ma stabilną głowę, miednicę, pionizuje się krtań wówczas pojawia się etap 

Ilustracja 1: Źródło: https://www.yogamedica.pl/wp-content/uploads/2016/09/Homunculus.jpg



gaworzenia, czyli świadomego powielania sylab. W okolicach roczku, pociechy zaczynają stawiać 

pierwsze kroki, a również wypowiadać pierwsze słowa. 

Podsumowując powyższe, pozwólmy dzieciom rozwijać się w sferze motorycznej.               

Z pewnością nie będzie to stanowiło głównego punktu dla rozwoju mowy ani nie zastąpi terapii 

logopedycznej, ale jest wiele propozycji, które mogą ułatwić Rodzicom zorganizowanie czasu 

wolnego dziecka w domu a jednocześnie przyniosą pozytywne efekty w rozwoju. 

Poniżej zamieszczam kilka „brudnych” zabaw oraz przykładowy link do zainspirowania się 

przez Rodziców.  
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DOMOWA CIASTOLINA:
2 szklanki mąki
2 szklanki ciepłej wody
1 szklanka soli
2 łyżki oleju 
1 łyżka kwasku cytrynowego
barwniki spożywcze lub naturalne (opcjonalnie)
Wymieszaj wszystkie wyżej wymienione składniki.
Tak przyrządzona miksturę gotuj na wolnym, średnim ogniu nieustannie mieszając aż do uzyskania 
jednolitej kuli
Zdejmij z ognia, poczekaj aż wystygnie i ugniataj dotąd, aż stanie się miękką, nie kleistą masą. 
Dodaj barwniki (do zabarwienia ciastoliny można użyć różnokolorowych barwników spożywczych 
lub przygotować naturalne barwniki samemu.)
Tak przygotowana masę przechowuj w szczelnej plastikowej torebce.
Ciastolinę naturalnie  można zabarwić sokiem z malin, marchwi,  jagód, kurkumą, burakiem, 
szpinakiem, korą dębu oraz płatkami róż. Dodatkowo aktywujemy percepcję węchową. 

CIECZ NIENEWTONOWSKA:
Woda i skrobia ziemniaczana. Również można zabarwiać. 

PIANKOLINA:
1 kg mąki ziemniaczanej, jedno opakowanie pianki do golenia oraz odrobinę płynu do mycia 
naczyń najlepiej białego lub bezbarwnego. Ugniatamy aż powstanie masa jednolita. 

WSZYSTKIE MASY PLASTYCZNE ROBI DZIECKO, dorosły jedynie 
podpowiada lub odrobinę pomaga. Dziecko samo dodaje składniki i ugniata 

masę – są to świetne zabawy sensomotoryczne. 

Wszystkie pomysły są zaczerpnięte ze strony www.mojedziecikreatywnie.pl . Dużo pomysłów na domowe, rozwijające 
zabawy z dziećmi. 

http://www.mojedziecikreatywnie.pl/

