
PRZYCZYNY WAD  I ZABURZE Ń MOWY U DZIECI

     Wstępują różne typy zaburzeń mowy wynikające z różnych przyczyn.

U podłoża  wszystkich    zaburzeń mowy mogą leżeć przyczyny funkcjonalne, 

organiczne, emocjonalne lub środowiskowe.

PRZYCZYNY FUNKCJONALNE, CZYNNO ŚCIOWE

   Do przyczyn funkcjonalnych należą:

– niewłaściwe nawyki ruchowe w obrębie aparatu mowy

- bezpośrednią przyczyną rerania jest na ogół niedostateczna sprawność 

czubka języka;

-zastępowanie głosek k,g,głoskami t, d (kappacyzm, gammacyzm) wynika z 

nieprawidłowej pracy języka;

-różne typy seplenienia, np boczne, wargowo-zębowe – wynikają z 

nieprawidłowego ułożenia języka w jamie ustnej;

-lambdacyzm, seplenienie, rotacyzm – są spowodowane najczęściej 

niedostateczną sprawnością mięśni języka- brakiem jego pionizacji;

-bezdźwięczność – jej przyczyna może leżeć w zakłóceniach pracy mięśni 

napinających fałdy głosowe.

– niewłaściwy przebieg czynności fizjologicznych, takich jak ssanie, żucie, 

gryzienie, przełykanie, oddychanie.

Np. seplenienie międzyzębowe i wymowa międzyzębowa są zazwyczaj 

spowodowane wadliwym przełykaniem i płaskim ułożeniem języka na dnie 

jamy ustnej w pozycji spoczynkowej (język powinien wtedy stykać się z 

podniebieniem).

     Z kolei przyczyną niewłaściwego przebiegu powyżej wymienionych 

czynności może być zbyt krótkie karmienie dziecka piersią (dziecko 

powinno być karmione piersią do ok. roku). Podczas ssania bowiem 

współpracują ze sobą mięśnie żuchwy, warg i języka. Dziecko przyswaja sobie 

prawidłowe oddychanie przez nos oraz właściwe przełykanie. Język, uciskając 



brodawkę, przygotowuje się do późniejszego unoszenia się (pionizacji). 

Żuchwa z kolei ma warunki do wysuwania się ku przodowi, co jest potrzebne, 

gdyż dziecko rodzi się z naturalnym tyłozgryzem.

   Podczas picia z butelki  utrwala się nawykowe oddychanie przez usta oraz 

niewłaściwe połykanie z językiem płasko ułożonym na dnie jamy ustnej.

           Takie same zaburzenia i nieprawidłowości jak picie z butelki powoduje ssanie 

smoczka. Przedłuża się wtedy odruch ssania, opóźniając rozwój żucia. Nawyk ten 

jest przyczyną wad zgryzu oraz wymowy międzyzębowej. Podobny efekt daje 

nawykowe ssanie palca.      

      Chcąc uniknąć kłopotów z wymową, nie powinno się przedłużać podawania 

potraw zmielonych, papek. Kiedy pojawiają się zęby, ale również i wcześniej, 

dziecko musi mieć okazję do żucia (jabłko, marchew, skórka chleba).

PRZYCZYNY ORGANICZNE

  Czynność mówienia zależy od funkcjonowania wielu narządów. Do wytworzenia 

dźwięków mowy potrzebne jest współdziałanie układu oddechowego, fonacyjnego i 

artykulacyjnego. W uchu dźwięki zostają przetworzone w bodźce nerwowe, które 

drogami słuchowymi docierają do ośrodków korowych w mózgu. Ośrodek ruchowy 

mowy jest odpowiedzialny za czynność mówienia. W przyswajaniu mowy 

odpowiedzialny jest również zmysł wzroku.  

– Upośledzenie wzroku powoduje opóźnienie w rozwoju mowy.

– Uszkodzenia i wady aparatu artykulacyjnego.

-rozszczep wargi i/lub podniebienia- rozwój mowy jest wtedy opóźniony, 

występuje nosowanie otwarte, dyslalia;

-wady zgryzu, (np. tyłozgryz, zgryz otwarty), do których prowadzą m.in. złe 

nawyki, takie jak ssanie smoczka czy palca – powodują dyslalię funkcjonalną;

-skrócone wędzidełko podjęzykowe – jest przyczyną dyslalii: lambdacyzmu, 

rotacyzmu, seplenienia;

– zbyt duży i/lub gruby język – może być przyczyną rerania.



– Uszkodzenia emisji głosu wynikające z niewłaściwego funkcjonowania 

narządu fonacyjnego (krtani).

Różne stany zapalne krtani są zwykle skutkiem  niewłaściwego używania 

głosu. Stanowi to  przyczynę np. chrypek czy bezdźwięczności w wymowie.

– Uszkodzenia słuchu.

-typ przewodzeniowy – zaburzenia czynności ucha środkowego lub 

zewnętrznego; znaczna część przypadków tego typu nadaje się do leczenia 

laryngologicznego;

-typ odbiorczy – zaburzenia w uchu wewnętrznym  lub w funkcjonowaniu 

nerwu słuchowego; niedosłuch odbiorczy raczej nie poddaje się leczeniu, 

poprawę uzyskuje się przez odpowiednie dobranie aparatów słuchowych;

-typ mieszany – jednoczesne występowanie obu wymienionych typów 

zaburzeń.

– Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Uszkodzenie ośrodków mowy w mózgu może dawać różnego typu objawy, od 

dyskretnie wyrażonych do bardzo poważnych.

-uszkodzenia mózgu po wykształceniu mowy: wylewy, udary, urazy- powodują

zaburzenia mowy zwane afazją;

-afazja dziecięca (dysfazja, alalia): sensoryczna (gdy uszkodzony jest 

słuchowy, sensoryczny analizator mowy), motoryczna (uszkodzony jest 

ruchowy analizator mowy) – jest spowodowana patogennymi czynnikami w 

najwcześniejszym okresie życia (prenatalnym, postnatalnym);

-zaburzenia słuchu fonematycznego - będące przyczyną lekkich zaburzeń 

pracy analizatora słuchowego – ich skutkiem są różne wady wymowy oraz 

trudności w pisaniu i czytaniu;

– Uszkodzenia dróg nerwowych i jąder podkorowych lub móżdżku, 

powodujące niedowłady.

Przyczyną tego typu uszkodzeń są zwykle urazy porodowe. Występują często 

w zespole mózgowego porażenia dziecięcego. Zaburzenia mowy z tym 

związane to dysartrie.



– Niedojrzałość nerwów ruchowych.

Opóźnione zaopatrzenie nerwów przewodzących bodźce w osłonkę mielinową 

powodują opóźnienia w rozwoju mowy czynnej. Ten rodzaj zaburzenia 

dotyczy dzieci w wieku 3-4 lat. Wynikają stąd trudności z wykonywaniem 

odpowiednich szybkich i precyzyjnych ruchów aparatu wykonawczego mowy.

PRZYCZYNY ZABURZ Ń MOWY WYNIKAJ ĄCE

 Z CZYNNIKÓW PSYCHICZNYCH

– Problemy emocjonalne przeżywane przez dziecko w domu lub w szkole – 

mogą być powodem mutyzmu, logofobii, jąkania.

– Wstrząs psychiczny może powodować podobne zaburzenia, ale objawy mijają

dość szybko.

– Dostrzega się związek jąkania z przestawianiem „na siłę” pisania z ręki 

lewej na prawą.

– Zaburzenia o podłożu psychicznym mogą stanowić czynnik wyzwalający 

jąkanie oraz inne zaburzenia mowy.

PRZYCZYNY ŚRODOWISKOWE

  Opóźnienia w rozwoju mowy dziecka, jego mała aktywność mowna, a nawet pewne

zaburzenia (zacinanie się, jąkanie) mogą wynikać z przyczyn całkowicie 

zewnętrznych, środowiskowych, np.:

– Wady wymowy osób opiekujących się dzieckiem – dziecko może nauczyć 

się wadliwej artykulacji od najbliższych.

– Naśladowanie przez dorosłych mowy dziecięcej – powoduje  utrwalenie się 

w pamięci malca niepoprawnych, infantylnych sformułowań.

– Dzieci, z którymi rozmawia się mało, którym nie czyta się bajek i 

opowiadań wolniej przyswajają mowę, później zaczynają mówić, mają ubogie

słownictwo.



– Zbyt surowe wychowanie – może powodować niechęć do mówienia, 

zamykanie się w milczeniu.

– Podobny efekt może wywołać stałe nieuważne słuchanie tego, co mówi 

dziecko, niereagowanie na jego wypowiedzi.

– Lęki, stresy – mogą być powodem mówienia cichego, szybkiego i 

bełkotliwego, zacinania się i jąkania.

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

    Upośledzenie umysłowe idzie w parze z upośledzeniem rozwoju mowy. Mogą 

występować tu różne rodzaje wad i zaburzeń mowy. 

   Wczesne rozpoznanie i podjęcie rehabilitacji jest bardzo istotne. Dzięki 

odpowiednio prowadzonej terapii rozwija się mowa. Nauka mowy z kolei może 

wpływać korzystnie na rozwój umysłowy dziecka.

                                                                                                                                                    opracowanie

                                                                                                                     Joanna Malinowska
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