
 

 

GM 10 Wskazówki w mówieniu  

 

 
1. Gdy jestem w brzuszku mamusi to słyszę. Uwielbiam słuchać Twojego głosu, lub 

gdy do mnie mówisz lub śpiewasz. Lubię także słuchać Twojej ulubionej muzyki. 

o Słyszenie Ciebie pomaga mi Cię rozpoznać i rozwinąć więź 
pomiędzy nami. Głosy i muzyka, którą znam pocieszy mnie w 
momencie jak się urodziłem(am). 

 

 
2. Przytul mnie do siebie i mów do mnie, abym widział(a) Twoją twarz w 

momencie jak się urodziłem(am). 

o Kocham, gdy mówisz do mnie wysokim tonem i głosem 
śpiewającym. Ludzie na całym świecie rozmawiają tak z 
niemowlętami, ponieważ to pomaga nam się uczyć. 

o Mogę jeszcze nie mówić, ale odpowiem Ci we własny sposób. Mogę się 

wpatrywać w Twoją twarz, ruszać ustami, gdy mówisz lub mogę nawet 

machać rękami i nogami. To wszystko oznacza, że nawiązuję z Tobą więź. 

 
 

3. Mów do mnie o rzeczach, które mnie interesują lub powiedz mi jak Twoim zdaniem 
się czuję. 
o Jeśli na coś patrzę lub coś pokazuję, to zacznij ze mną o tym 
rozmawiać. To daje mi świadomość tego, że mnie rozumiesz. 

 
 

4. Nie ignoruje mnie. 

o Dorośli są biegli w mowie, a ja się wszystkiego uczę od Ciebie. 
o Odłóż telefon, wyłącz telewizję i porozmawiajmy. 

o Mogę Cię dobrze usłyszeć, gdy wokoło jest cicho. Lubię się bardzo 

wsłuchiwać we wszystko, co mówisz. To pomoże mi stać się osobą, 

która umie dobrze słuchać i dobrze mówić. 

 

5. Kocham nasze zabawy, kiedy razem śpiewamy i kiedy razem czytamy 

o Możemy się bawić wszystkim i nie muszą to być zabawki. Możemy 
robić głupie miny lub bawić się nawet pudełkiem kartonowym. 

o Podążaj za mną w zabawie. To pozwoli mi użyć swojej wyobraźni. 
o Rozmawiaj ze mną o tym, co robię zamiast zadawać mi pytania. To 
umożliwi mi lepszą rozmowę z Tobą. 

o Wzajemne dzielenie się opowiadaniami umożliwi mi nauczenie się 

nowych słów i rozwinięcie nowych pomysłów. Uwielbiam, jak 

rozmawiamy o opowiadaniu przy przewracaniu stron w książce. Pozwól 

mi także zobaczyć obrazki



 

 

6. Ciągle mów do mnie 

o Mów do mnie, kiedy się bawimy lub w trakcie codziennych rzeczy 
jak zakupy, kąpiel, zmiana pieluszki lub w trakcie podwieczorka. 

o Nie ma dla mnie znaczenia, że powtarzasz ciągle te same rzeczy. Ja się 
w ten sposób uczę. 

 

 
7. Graj ze mną w rozmowę tenisową 

o Powiedz mi coś, a potem daj mi dużo czasu na odpowiedź. 

o Może pomóc policzenie w myśli do 10 zanim ponownie zaczniesz 
mówić. To pomoże mi się nauczyć czekania na swoją kolej. 

o Lubię się bawić w rozmowę tenisową, gdy jestem dzidziusiem. Wypatruj 

moich uśmiechów, dźwięków i min. W ten sposób ja mówię do Ciebie. W 

miarę jak będę rosnąć nauczę się używać słów. 

 

 
8. Ucz mnie nowych słów 

o Możesz pomóc mi z mową poprzez powtarzanie tego, co mówiłem(am) 
i dodawanie do tego jednego nowego słowa lub dwóch. 

o W ten sposób uczę się sklecania ze sobą słów. Jeśli mówię np. 
„samochód”, to Ty możesz powiedzieć “Ty pchasz samochód” lub 
„samochód jedzie”. 

 

 
9. Wyciągnij mój smoczek, kiedy mówię 

o Smoczki mi przeszkadzają w mówieniu wyraźnie. 

 

 
10. Korzystaj z języka, którym się najlepiej posługujesz, kiedy do mnie mówisz w 

domu 

o To pozwoli mi na rozwój mojego mózgu, a języka angielskiego nauczę się 
szybko znając już parę słów w naszym domowym języku. 


