
ROZWÓJ MOWY U DZIECI

    Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się jego 
osobowości.

    Rozwój mowy przebiega prawidłowo, 
gdy dziecko:

- mówi dużo i wyraźnie, wypowiadając wszystkie głoski poprawnie,
- jego wypowiedzi są poprawne gramatycznie,
- rozumie, co się do niego mówi
- mówi melodyjnie i swobodnie tzw. czystym głosem (nie nosowo), z 
zachowaniem intonacji, nie jąka się
- język w czasie wypowiedzi układa się prawidłowo w jamie ustnej, czyli 
centralnie (nie na boki) i nie wchodzi między zęby.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

– Na każdym etapie rozwoju dziecka uwagę powinien zwrócić sposób 
wymowy głosek dźwięcznych, np. z (samek- zamek), g (karnek- 
garnek), w (fota- woda), d (domek- tomek) Świadczy to o zaburzeniu
dźwięczności i wymaga terapii logopedycznej.

– Niepłynność w mowie, np.: „popopokaż mi oooobrazek”, 
„maaamaaa wróóóciii”, „kot, kot, kot” może być początkiem jąkania,
które wymaga konsultacji psychologicznej i logopedycznej. U 
dziecka w wieku ok. 3 lat może to być objaw niepłynności 
rozwojowej (może trwać do 12 miesięcy), która powinna sama 
ustąpić.

– Sprawdźmy, czy dziecko dobrze słyszy- jak reaguje na nasze pytania,
czy nie mówi zbyt głośno, a może często prosi o zwiększenie siły 
głosu w magnetofonie lub telewizji? Mogą to być objawy problemów
ze słuchem- warto szybko skonsultować to z lekarzem lub logopedą.

– Obserwujemy sposób oddychania dziecka -synchronizacja mowy z 
oddychaniem jest bardzo ważna- mówimy na wydechu.

– Przyjrzyjmy się, czy dziecko nie ślini się zbyt mocno- być może 
utrwaliło nawyk połykania niemowlęcego, język leży na dnie jamy 



ustnej, sprawia wrażenie jakby go było za dużo.
– Zwróćmy uwagę, czy język nie wsuwa się między zęby. Wymowa 

międzyzębowa może być wynikiem nieprawidłowego ułożenia 
języka w jamie ustnej i nieprawidłowego połykania. Żadnej z głosek 
języka polskiego nie wymawiamy międzyzębowo!

– Terapii logopedycznej wymagają już nawet trzyletni dzieci, które nie 
wymawiają głoski l, zastępując ją inną głoską, zazwyczaj głoską j.

– Terapii logopedycznej wymagają również te trzylatki, które zastępują
głoski k, g głoskami t, d.

– Dzieci 5 - 6 letnie powinny już w zasadzie wymawiać prawidłowo 
wszystkie głoski, również te najtrudniejsze: sz, ż, cz, dż oraz r.

– Zwróćmy również uwagę na wymowę takich głosek, jak ś, ź, ć, dź  
oraz s, z, c, dz – już dziecko 4 letnie powinno wymawiać je 
prawidłowo.

Warto skontaktować się z logopedą, gdy mamy jakiekolwiek
wątpliwości związane z rozwojem mowy dziecka. Im wcześniej

rozpoczniemy terapię logopedyczną, tym większa szansa na sukces.


