
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WADY WYMOWY oraz
ZABURZENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI

  DYSLALIE

  Najczęściej spotykane wady wymowy u dzieci to zaburzenia artykulacji, czyli 

nieprawidłowe, odbiegające od normy przyjętej w danym języku, wymawianie głoski

lub głosek przy zachowaniu rytmu, melodii, akcentu danego języka. W logopedii tego

typu wady nazywamy dyslalią.

    Nie należy mylić wad wymowy z niedojrzałymi, rozwojowymi formami głosek! 

Jeżeli na odpowiednim etapie rozwoju występują substytucje (zastępowanie jednej 

głoski drugą, zbliżoną pod względem sposobu wymawiania), nie są wadą, lecz cechą 

rozwojową, świadczącą o niedojrzałości narządów mowy. Jeżeli jednak dziecko 

starsze (w wypadku głoski „r” dotyczy to sześcio-, siedmiolatka) zastępuje daną 

głoskę inną lub w ogóle jej nie wymawia, mamy już do czynienia z wadą 

artykulacyjną.

    Do wad wymowy nie należą błędy językowe, które są odstępstwem od przyjętej 

normy językowej, spowodowanej niewiedzą.

    Wadliwa wymowa głosek w języku polskim polega na ich zastępowaniu 

(substytucje), opuszczaniu (elizje) lub zniekształcaniu (deformacje).

    

     SEPLENIENIE

      Niektóre głoski są trudniejsze do wymówienia, dlatego są częściej zniekształcane.

Należą do nich głoski zwane syczącymi (s, z, c, dz), szumiącymi (sz, ż, cz, dż) i 

ciszącymi (ś, ź, ć, dź). Właśnie dlatego, że są aż trzy szeregi podobnych głosek, a ich 

różnicowanie wymaga precyzyjnych ruchów języka, tak łatwo o ich niepoprawną 

wymowę. Zniekształcenia tych głosek nazywamy seplenieniem (lub sygmatyzmem).

Typy seplenienia:

1. Parasygmatyzm.

a) Jedna z wymienionych powyżej głosek jest zastępowana inną (substytucja). 

b) Opuszczanie głoski (elizja)



Jeśli powyższe procesy występują na odpowiednim etapie rozwoju mowy 

uważa się je za prawidłowość rozwojową, jednak u dziecka 5,6 letniego jest to 

już dość poważna wada wymowy.

2. Seplenienie właściwe - czyli zniekształcanie omawianych głosek, jest wadą od 

początku wymagającą korekty logopedycznej.

a) Seplenienie międzyzębowe - język wsuwa się między zęby w linii 

środkowej.

b) Seplenienie boczne – spowodowane niesymetrycznym ułożeniem języka.

c) Seplenienie przyzębowe – gdy przednia część języka układa się płasko, a 

powietrze rozchodzi się szerokim strumieniem.

d) Seplenienie wargowo – zębowe – kiedy szczelina tworzy się między dolną 

wargą a górnymi siekaczami.

RERANIE (ROTACYZM)

Reranie (rotacyzm) to niewłaściwa wymowa głoski r. 

1. Pararotazyzm.

a) Jedna z wymienionych powyżej głosek jest zastępowana inną (substytucja). 

b) Opuszczanie głoski (elizja).

2. Rotacyzm właściwy.

a) Rotacyzm języczkowy – tak zwane r francuskie, polegające na tym, że 

drgań nie wykonuje czubek języka, ale języczek umiejscowiony na 

podniebieniu miękkim.

b) Rotacyzm gardłowy – gdy nasada języka zbliża się do tylnej ściany gardła, 

wymawiana głoska brzmi wówczas jak h.

c) Rotacyzm boczny – wymawiana głoska brzmi podobnie jak ł.

UWAGA!

  Nie wolno namawiać czy zmuszać dziecka do powtarzania wyrazów z głoską r, 

kiedy nie jest jeszcze do tego gotowe. Zbytnia zapobiegliwość rodziców może stać 

się przyczyną wady wymowy.



LAMBDACYZM

Lambdacyzm to nieprawidłowa wymowa głoski l. Zazwyczaj jest ona zastępowana 

głoską j. Jeżeli występuje ona u dziecka powyżej 3 roku życia, wymagana jest 

korekta logopedyczna.

KAPPACYZM, GAMMACYZM

  Dosyć często zdarza się, że dzieci mają kłopoty z wymową głosek k, g. Zamiast 

niech, wymawiają głoski t, d. Wymaga to korekty logopedycznej , jeśli dziecko ma 

więcej niż 3 lata.

MOWA BEZDŹWIĘCZNA (BEZDŹWIĘCZNOŚĆ)

Wada ta polega na wymianie głosek dźwięcznych na bezdźwięczne (np. On pójcie to 

tomu. ) Czyli jest to mowa bez udziału fałdów głosowych.

OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY CZYNNEJ

    Ten rodzaj zaburzenia dotyczy dzieci w wieku 3- 4 lat, najczęściej chłopców. 

Dzieci takie mało mówią lub nie mówią wcale, chociaż mają prawidłowo 

wykształcony słuch i dobrze rozumieją mowę (wykonują polecenia słowne). Potrafią 

wymawiać poszczególne głoski, ale nie umieją składać ich w słowa czy zdania i 

wypowiadać się odpowiednio szybko. 

   Przyczyną jest tu zazwyczaj nie w pełni dojrzały aparat wykonawczy mowy 

(niedojrzałość nerwów ruchowych).

   Od dziecka z tego typu zaburzeniem nie powinno się wymagać mówienia, chyba, 

że samo przejawia taką chęć. Kiedy stara się ono mówić, należy je chwalić.

JĄKANIE

   Jąkanie to zaburzenie płynności mowy na skutek mimowolnych skurczów 

narządów mownych (artykulacyjnych, fonacyjnych, oddechowych).

   Objawia się ono zająknięciami zwanymi klonicznymi – powtarzaniem dźwięków 

lub sylab – albo napięciem (zwanym tonicznym), polegającym na utknięciu, zacięciu 



się na danym dźwięku.  Najczęściej występuje kombinacja obu tych objawów.  

Jąkanie pojawia się najczęściej w trzech grupach wiekowych: 3-6 lat; 6-7 lat oraz ok. 

14 roku życia.

   Wyróżnia się kilka rodzajów jąkania, m, in.:

  JĄKANIE ROZWOJOWE (WCZESNODZIECIĘCE, PIERWOTNE)

  Jest to tak zwana fizjologiczna niepłynność mówienia, która na ogół mija wraz z 

rozwojem mowy, jeśli nie przejdzie w jąkanie wtórne. Podstawowym objawem jest tu

powtarzanie, najczęściej sylab, na początku wypowiedzi.

   JĄKANIE WTÓRNE

    Jest już -  w przeciwieństwie do jąkania rozwojowego- zaburzeniem 

patologicznym. Poza powtarzaniem występuje tu przeciąganie oraz blokowanie w 

różnych odcinkach wypowiedzi. W trakcie wymowy, lub jej prób występują skurcze 

toniczno – kloniczne narządów mowy i/lub innych części ciała.

JĄKANIE TRAUMATYCZNE

     Przyczyną jest tu wstrząs nerwowy, silny szok. Objawy mijają na ogół dość 

szybko.   

   

   Leczenie dziecka z zaburzeniem rozwoju mowy jest zawsze dostosowane do jego 

indywidualnych potrzeb.

   Czynności narządów mowy są początkowo poddane kontroli słuchu. Gdy 

odpowiednia czynność się zautomatyzuje, głoski wymawiamy już tylko na zasadzie 

automatycznego następstwa ruchów narządów mowy, bez kontroli słuchu. Dlatego 

właśnie wady artykulacyjne są tak trudne do usunięcia w późniejszym wieku (po 

12 roku życia).

                                 

                                                                                                             opracowanie

                                                                                                                     Joanna Malinowska
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