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ROZWÓJ MOWY DZIECKA  

RADY DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
 

Opanowanie mowy zajmuje dziecku wiele lat i rozpoczyna się już w okresie prenatalnym. 

Nieartykułowane dźwięki wydawane przez głużące niemowlę to początek tej długiej i żmudnej nauki. 

Na rozwój umiejętności językowych składa się zarówno rozumienie mowy, jak i aktywne wyrażanie 

za pomocą jej własnych słów. 

Próbując ocenić rozwój językowy dziecka, należy pamiętać o różnicy między artykulacją dźwiękową 

a mową. Artykulacja oznacza zdolność dziecka do wydawania wyraźnych dźwięków, niezależnie od ich 

treści i znaczeń. Mowa to proces przekazywania i odbierania informacji w zrozumiały sposób. Dziecko musi 

rozumieć i być rozumiany drogą komunikacji. 

 

Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka: 

 

 

WIEK DZIECKA 

 

 

ARTYKULACJA GŁOSEK 

pierwsze miesiące życia powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie 

ok. 6 miesiąca życia 
powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw.  

gaworzenie 

1-2 rok życia 

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, 

dziecko wymawia samogłoski ustne: a,o,e,i,u,y oraz 

spółgłoski: p,b,m,t,d,n, a także zmiękczone: pi,bi,mi 

2-3 rok życia 

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia 

samogłoski nosowe: ę, ą, i 

spółgłoski: w,f,wi,fi,ś,ź,ć,dź,ń,l,li,k,g,ch 

ki,gi,chi,j,ł, pojawiają się spółgłoski: s,z,c,dz 

4-5 rok życia pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dż 

5-6 rok życia utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż 

7 rok życia  technika mówienia opanowana 

 

We współczesnym życiu poprawne, wręcz nienaganne wypowiadanie się to umiejętność bardzo 

ważna. Jest warunkiem pełnego uczestniczenia człowieka w życiu społecznym. Dlatego też już 

od najwcześniejszego okresu życia powinniśmy dbać o tę umiejętność i starać się rozwijać mowę 

we wszystkich jej aspektach. 
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Rozwój mowy ( rozumienie mowy i komunikowanie się za jej pomocą) nigdy nie przebiega 

w oderwaniu od ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka, czyli procesów poznawczych i rozwoju 

ruchowego. Zależy więc od: 

 sprawności i dojrzałości CUN ( np. mielinizacja), 

 prawidłowego rozwoju narządu słuchu, 

 prawidłowej budowy i funkcjonowania narządów mowy- warg, podniebienia, policzków, krtani, jamy 

nosowej, 

 prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 

 prawidłowego rozwoju emocjonalnego, 

 środowiska, kontaktów społecznych. 

 

Wszelkie opóźnienia w rozwoju mogą wynikać z przyczyn poważniejszych, np. uszkodzenia układu 

nerwowego lub lżejszych, np. brak odpowiedniej stymulacji ze strony otoczenia. 

 

Uwagi praktyczne: 

Rodzicu systematycznie śledź to jak rozwija się twoje dziecko. W ,,Książeczce zdrowia dziecka’’ 

masz odpowiednią do tego tabelkę. 

 Karm piersią. 

 Twoje dziecko powinno jak najkrócej być karmione butelką. 

 Staraj się jak najwcześniej odzwyczaić dziecko od smoczka – gryzaczka. 

 Rozszerzaj dietę swojego maluszka, trenuj z dzieckiem takie umiejętności jak: odgryzanie, 

gryzienie, połykanie, przeżuwanie, picie z otwartego kubka. 

 Rozmawiaj z malcem jak najwcześniej. Opowiadaj o codziennych czynnościach, używanych 

przedmiotach, o tym co się dzieje na spacerze….. 

 Unikaj dziecinnego języka, kiedy mówisz do dziecka. 

 Baw się z dzieckiem w naśladowanie odgłosów, min, ruchów. 

 Odpowiadaj, gdy maluch cię ,, zagaduje’’. 

 Kiedy mówisz do dziecka wiele razy powtarzaj określone słowa, np. ,,to mydło, to mydło do 

mycia’’. 

 Zachęcaj, aby dziecko patrzyło na ciebie , kiedy mówisz. Dziecko wówczas zobaczy, jak 

układasz usta, gdy wymawiasz poszczególne głoski. 
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Co powinno Cię niepokoić? 

 brak mowy, 

 obniżona ostrość słuchu, 

 brak kontaktu wzrokowego 

 jąkanie, niepłynność w mówieniu, 

 wymowa międzyzębowa, 

 wymowa bezdźwięczna, 

 nieprawidłowy zgryz, 

 nieprawidłowa budowa języka ( krótkie wędzidełko, ograniczone ruchy języka), 

 anomalie w budowie warg i podniebienia, 

 częste choroby dróg oddechowych ( oddychanie przez nos, usta, mówienie przez nos), 

 bełkotliwa i niezrozumiała mowa. 

 

 

Jakie mogą być przyczyny wielu zaburzeń mowy? 

 

Mówiąc o etiologii problemów z mową wśród współczesnego społeczeństwa należy szczególnie zwrócić 

uwagę na następujące czynniki: 

1. Coraz więcej dzieci rodzi się z zagrożonych ciąż, w wyniku wczesnych porodów, przez co dzieci 

są słabsze, o wrażliwszym układzie nerwowym. 

2. Dysfunkcje połykowe, nieprawidłowe oddychanie- te czynności są zaburzone już od urodzenia lub 

dziecko nabywa te nieprawidłowości później w wyniku przeziębień, alergii itp. 

3. Wzrasta liczba dzieci z wadami zgryzu. 

4. Zwiększa się liczba dzieci, młodzieży i dorosłych z alergią, podatnych na częste przeziębienia, 

chodzących z ,,wiecznym katarem’’, chodzących z otwartą buzią i przez to oddychających 

nieprawidłowo- przez usta a nie przez nos. 

5. Szybkie tempo mówienia, modne ,, skróty’’ w porozumiewaniu się – zwłaszcza wśród młodzieży. 

6. W dobie gwałtownego rozwoju techniki, komputeryzacji, motoryzacji itp. Mamy do czynienia z ciągłym 

pospiechem, z brakiem czasu na rozmowy, na czytanie bajek, na aktywność w mówieniu. 

7. Obserwujemy niepokojący wzrost liczby dzieci z niewielkim niedosłuchem, który powoduje trudności w 

porozumiewaniu się ( mowa niewyraźna, bełkotliwa), jest przyczyną m. in. nadpobudliwości 

psychoruchowej, małej koncentracji uwagi i skupienia. 

8. Brak większej aktywności ruchowej- a przecież ruch wspomaga i usprawnia mowę. 
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Mając na uwadze złożoność problemu zaburzeń mowy, zawsze warto zadbać – nawet profilaktycznie 

o prawidłową wymowę naszego dziecka o to, aby mówiło ładnie i zrozumiale, a to rokuje powodzenie w 

nauce szkolnej  i w życiu zawodowym. 

 

Rodzicu! 

Jak możesz wspierać rozwój mowy i języka u swojego dziecka? 

 

 Rozmawiajcie, prowadźcie z dzieckiem stały dialog wg. zasady ,, Nie mów do dziecka, 

ale rozmawiaj z nim’’. 

 Zachęcajcie dziecko do opowiadania np. o tym co wydarzyło się w przedszkolu, w szkole. 

 Akceptuj każdą wypowiedź dziecka. 

 Proście dziecko o opis- nie tylko obrazka, ale prawdziwego jabłka, pieska, kotka itp. 

 Powtarzajcie głoski, sylaby, wyrazy i zdania tak, aby dziecko obserwowało was w czasie mówienia. 

 Starajcie się, aby dziecko mówiło głośno, powoli i wyraźnie. 

 Odpowiadajcie na każde pytanie dziecka 

 Spróbujcie masować dziecku policzki, brodę, wargi. 

 Zwracajcie uwagę na prawidłowe oddychanie ( wdech nosem i wydech ustami). 

 Pamiętajcie o zabawach paluszkowych, piosenkach. 

 Czytajcie dziecku krótkie wierszyki, rymowanki i powtarzajcie je z nim. 

 W razie pytań i wątpliwości skontaktujcie się z logopedą, wykonujcie z dzieckiem ćwiczenia 

wymowy systematycznie, najlepiej codziennie. 

 Pamiętajcie- czas poświęcony własnemu dziecku powinien być dla rodziców prawdziwą radością. 

 

 

 

Anna Profis  

logopeda 
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