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PORADNIK DLA RODZICA 
 

 STYMULOWANIE ROZWOJU MOWY U DZIECI OD 

URODZENIA DO TRZECIEGO ROKU ŻYCIA 
 

 

 Drodzy Rodzice, mowa Waszego dziecka rozwija się od urodzenia, a na proces jej 

prawidłowego rozwoju wpływa wiele czynników. Istotna jest zatem odpowiednia stymulacja 

rozwoju mowy w pierwszych trzech latach życia Waszego maluszka.   

 

Część I 

Wspieranie rozwoju mowy u dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia 

 

W pierwszych miesiącach życia Waszego dziecka to Ty Mamo będziesz odgrywała 

największą rolę w stymulowaniu rozwoju mowy poprzez odpowiednie karmienie. 

Najkorzystniejsze dla rozwoju jest karmienie piersią, które może trwać nawet do drugiego roku 

życia. Podczas karmienia twarz dziecka będzie zwrócona do Ciebie, a maleństwo będzie 

odczuwało Twoje ciepło, zapach i będzie słuchało rytmu Twojego serca, będzie chłonęło Twoje 

spojrzenie. Dzięki takiemu naturalnemu karmieniu, u Twojego dziecka, będzie kształtować się 

prawidłowy zgryz, a także prawidłowe oddychanie przez nos. Prawidłowy tor oddechowy 

zapewni w przyszłości ochronę przed infekcjami, dlatego zwróć uwagę na drożność noska, 

aby wdychane powietrze zostało nawilżone i ogrzane.  

Jeżeli nie będziesz mogła karmić piersią na przykład z powodu choroby, nie martw 

się. Na szczęście można już kupić smoczki kształtem zbliżonym do piersi. Tylko pamiętaj, 

by dobierać je odpowiednio do wieku dziecka.  

W sytuacji, gdy karmienie piersią stanie się niewystarczające, możesz od siódmego miesiąca 

włączyć żywienie uzupełniające, zgodnie z zaleceniami pediatry. Wystrzegaj się żywności 

modyfikowanej. Ważna jest także sama technika karmienia. Twoje maleństwo powinno być 

podtrzymywane przez Ciebie z uniesioną główką i tułowiem oraz trzymane blisko ciała 

( ilustracja nr 1 ). 

W drugim półroczu życia zaczną wyrastać zęby Waszego dziecka i jest to moment, aby 

stopniowo zacząć odsuwać smoczki i butelki.  Zachęcajcie Waszą pociechę do żucia, 

dokarmiajcie łyżeczką. Pilnujcie, aby Wasz maluch nie ssał palców ani różnych przedmiotów. 

W ten sposób nie tylko uchronicie dziecko przed zarazkami, ale przyczynicie się 

do kształtowania prawidłowego zgryzu. Pamiętajcie, aby nie oblizywać smoczków Waszego 
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maleństwa, jest to niehigieniczne i może skutkować zarażeniem np. próchnicą. 

W pierwszym roku życia możecie zacząć dbać o higienę jamy ustnej dziecka poprzez 

przemywanie wodą ( jałowym gazikiem ).  

Duże znaczenie będzie ogrywać pozycja Waszej pociechy podczas spania, leżenia. Główka 

powinna być ułożona na lekkim podwyższeniu, nie na płasko, bo będzie utrwalać tyłożuchwie 

fizjologiczne i  może nauczyć dziecko oddychania przez usta. 

 

Ilustracja numer 1. Prawidłowe karmienie dziecka butelką 

 

Źródło: https://canpolbabies.com/pl/porady/porada/mothers/7/62-najlepsze-pozycje-do-

karmienia-noworodka-butelka 

Czasami może się zdarzyć, że Wasze dziecko będzie przeziębione. Ważne jest, aby 

zapewnić mu drożność noska poprzez zastosowanie soli fizjologicznej.  Leczcie wszelkie 

infekcje, które mogą przyczyniać się do różnych poważnych chorób. Pamiętajcie, aby Wasze 

dziecko oddychało przez nos, np. ubierając mu czapeczkę zawiązywaną pod brodą.   

Od drugiego roku życia możecie zacząć szczotkować zęby Waszej pociechy 

odpowiednimi pastami. Jeżeli będziecie dokarmiać dziecko w nocy, także starajcie się umyć 

zęby lub przepłukujcie je wodą. 

Przez cały czas pilnujcie, by dziecko nie ssało palców, nie obgryzało paznokci, nie ssało wargi, 

nie zgrzytało zębami (w tym przypadku udajcie się do lekarza). 

W czasie zimy lub przeziębień smarujcie wargi Waszego dziecka wazeliną. 

https://canpolbabies.com/pl/porady/porada/mothers/7/62-najlepsze-pozycje-do-karmienia-noworodka-butelka
https://canpolbabies.com/pl/porady/porada/mothers/7/62-najlepsze-pozycje-do-karmienia-noworodka-butelka
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Oprócz dbania o prawidłową fizjologię narządów artykulacyjnych niezbędne 

dla rozwoju mowy są kontakty społeczne Waszego dziecka. Dbajcie o różnorodność tych 

kontaktów początkowo ograniczonych do relacji z członkami najbliższej rodziny, później 

poszerzajcie je o grono znajomych - dorosłych i dzieci. Gdy Wasze dziecko będzie już sprawnie 

chodzić, wybierajcie się często na plac zabaw, gdzie będą inne dzieci z rodzicami. Ważne jest, 

aby wasz maluch ćwiczył komunikację przebywając z różnymi osobami. 

Posługując się mową, pamiętajcie, że: 

 należy reagować na krzyk, płacz dziecka, bo jest to komunikacja nastawiona 

na zaspokajanie potrzeb fizjologicznych dziecka; 

 poprzez częste mówienie do dziecka okazujecie Wasze emocje: czułość, miłość; 

 powinniście mówić do dziecka wolno, wyraźnie i dokładnie, poprawnym językiem; 

 powinniście reagować słowem na aktywność werbalną dziecka; 

 słuchać z uwagą wypowiedzi dziecka; 

 nie poprawiać „niedoskonałych” wypowiedzi dziecka; 

 nie wolno wyśmiewać niepoprawnych wypowiedzi dziecka; 

 nie wolno komentować negatywnie wypowiedzi dziecka; 

 

 Przestrzegając wyżej wymienionych zasad, będziecie prawidłowo stymulować jego 

rozwój mowy. 
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