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„Co nieco o MOWIE dziecka, 

czyli o czym warto wiedzieć”. 

 
 

 

Tylko człowiek posiada dar mowy. 

Człowiek stał się niezbędny. 

 Virginia Woolf — Orlando 

 

Mowa jest sprawnością, która wyróżnia człowieka spośród innych istot żywych. 

Sprawia, że człowiek nie jest stworzony sam dla siebie, ale w relacji z drugim bytem 

rozumnym odnajduje pełnię swojego człowieczeństwa. Środkiem do tego celu jest właśnie 

mowa. Nie jest to jednak umiejętność, z którą się rodzimy – musimy się jej nauczyć. 

Jedna z definicji podaje, iż mowa to akt porozumiewania się, sposób realizacji 

komunikatu językowego, realizowany w sposób artykulacyjno-audytywny. W tym akcie 

uczestniczą dwie osoby: nadawca i odbiorca (zawiera również elementy pozawerbalne: 

prozodia mowy, gesty towarzyszące, mimika)1. 

 

 

 

Co wpływa na mowę dziecka? 
 

Czynniki wpływające na rozwój mowy są pochodzenia wewnętrznego, 

związane z uwarunkowaniami genetycznymi lub ogólnie z organizmem dziecka 

oraz pochodzenia zewnętrznego. 

➢ Czynniki wewnątrzpochodne związane są:                     

• z budową i sprawnością : 

- narządów mowy - aparatu artykulacyjnego (jama ustna, nosowa i gardłowa),  

- aparatu fonacyjnego (krtań),  

- aparatu oddechowego, 

• ze słuchem, 

• z funkcjonowaniem mózgu i dróg unerwiających narządy mowne, 

• z rozwojem psychomotorycznym, 

• z psychiką, intelektem, emocjami dziecka. 

➢   Czynniki zewnątrzpochodne (środowiskowe)  to: 

• postawa rodziców lub opiekunów pobudzająca dziecko do 

mówienia, wyrażająca się zainteresowaniem mową dziecka, 

• wzorzec językowy dostarczany dziecku przez osoby z jego 

otoczenia, 

• różnorodne doświadczenia słuchowe 

 
1 M. Rudnicka, Fundacja Krok po Kroku (materiały ze szkolenia na temat komunikacji). 

http://cytaty.eu/autor/virginiawoolf.html
http://cytaty.eu/zrodlo/orlando.html
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Wspomaganie rozwoju mowy dziecka 
 

Co powinni, a czego nie powinni robić rodzice, aby stymulować rozwój mowy 

dziecka? Oto najważniejsze zalecenia: 

 

Tak postępujmy 

 

1. Dziecko uczy się przez naśladownictwo, więc mowa osób zwracających się do niego 

powinna być prawidłowa. Mówmy powoli, dokładnie i wyraźnie. Budujmy zdania krótkie, 

używajmy zwrotów dostosowanych do wieku naszej pociechy, modulujmy własny głos. 

Jeśli dziecko będzie miało właściwy przykład, jego mowa będzie się kształtować poprawnie 

pod względem słownikowym, składniowym, fleksyjnym i gramatycznym. 

 

2. Mówmy dziecku, co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego. Niech mowa towarzyszy 

spacerom, zakupom, pracom domowym. Innymi słowy, „otaczajmy” dziecko mową. 

 

3. Starajmy się kierować wypowiedzi w stronę dziecka, aby widziało naszą twarz; w ten 

sposób umożliwiamy mu obserwację pracy aparatu artykulacyjnego. 

 

4. Od najmłodszych lat uczmy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko 

nauczyło się gryźć i żuć. 

 

5. Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem. Jeśli infekcje z katarem pojawiają się 

często, warto znaleźć ich przyczynę konsultując się z lekarzem laryngologiem lub 

alergologiem. 

 

6. Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco. 

 

7. Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótkich wierszy na 

pamięć. 

 

8. Śpiewajmy z dzieckiem, stosujmy zabawy z dźwiękami. Poprzez to rozwijamy wrażliwość 

słuchową, a zarazem jest to doskonałe ćwiczenie językowe, rytmiczne i terapeutyczne.   

                                                                      

9. Wspólnie oglądajmy telewizję, wybierajmy programy właściwe dla wieku dziecka.    

Komentujmy wydarzenia pojawiające się na ekranie, rozmawiajmy na ich temat. 

 

10. Zachęcajmy swoje dziecko do mówienia (nie zmuszajmy!); chwalmy  je za każdy przejaw 

aktywności werbalnej; dostrzegajmy każde, nawet najmniejsze osiągnięcie, nagradzając je 

pochwałą. 

 

11. Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy, np. wadę zgryzu, uzębienia 

koniecznie zapewnijmy mu opiekę lekarza specjalisty (ortodonty, chirurga), ponieważ wady 

te mogą prowadzić do zaburzeń mowy. 
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                                                        Tego nie róbmy 

 

1. Unikajmy podawania dziecku smoczka typu "gryzak", zwracajmy uwagę, aby dziecko nie 

ssało palca. Następstwem tych niepożądanych zachowań mogą być wady zgryzu, które 

prowadzą do wad wymowy, np. wymowa międzyzębowa. 

2. W trakcie rozmowy z dzieckiem unikajmy zdrobnień i spieszczeń (języka dziecinnego), 

dostarczając dziecku prawidłowy wzorzec językowy danego słowa. 

3. Nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą prowadzić do niedosłuchu. 

4. Nie gaśmy naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą, lecz 

słuchajmy uważnie wypowiedzi, zadawajmy dodatkowe pytania, co przyczyni się do 

korzystnego rozwoju mowy. 

5.  Nie poprawiajmy wymowy dziecka żądając, by kilkakrotnie powtarzało dane słowo. Niech 

z naszego języka znikną słowa: „Powtórz ładniej”, „Powiedz lepiej”.                             

Wychowanie językowe to nie tresura! 

6. Jeśli dziecko jest leworęczne, nie należy w okresie kształtowania się mowy zmuszać go do 

posługiwania się prawą ręką. Między rozwojem mowy a sprawnością ręki istnieje ścisły 

związek. Naruszenie rozwoju sprawności ruchowej może doprowadzić do opóźnienia 

mówienia lub zaburzeń mowy. 

7. Nie wymagajmy od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko 

nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie 

różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego 

głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania 

błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania. 

Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu zaburzeń mowy należy dziecko 

skierować do logopedy. 
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Rozwój mowy w pigułce 

Według prof. Leona Kaczmarka2 – wybitnego polskiego logopedy, w rozwoju mowy 

wyodrębnia się cztery okresy (w nawiasach podano lata ramowo): 

- okres melodii (0-1), 

- okres wyrazu (1-2), 

- okres zdania (2-3), 

- okres swoistej mowy dziecięcej (3-7). 

Okres melodii 

Okres melodii to stadium przedjęzykowe. Początkowo – w tym okresie  –  dziecko 

komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku. Po krzyku matka poznaje, że dziecko jest 

głodne, mokro mu, zimno. Krzyk stanowi pierwsze porozumienie. Jest też ćwiczeniem 

narządu oddechowego: wdech – krótki, wydech – długi, powolny3.  

W 2.-3. miesiącu życia niemowlę zaczyna wydawać różne dźwięki towarzyszące 

nieskoordynowanym ruchom kończyn i całego ciała. Jest to tzw. głużenie – odruch 

bezwarunkowy, oznaczający dobre samopoczucie dziecka. W głużeniu wyróżnia się 

samogłoski, spółgłoski, grupy samogłoskowe i spółgłoskowe (np. aaa, uuu, tli, gu i inne). 

Głużą wszystkie dzieci, także głuche. 

Około 6. miesiąca życia obserwuje się u dziecka gaworzenie, które jest odruchem 

uwarunkowanym. Mamy tu do czynienia z zamierzonym powtarzaniem dźwięków. Dziecko 

naśladuje teraz dźwięki, które wydało przypadkowo oraz dźwięki, które zasłyszało                  

w otoczeniu (np. ma, ma, ma…, ta, ta, ta…). Gaworzenie jest treningiem słuchu. 

Pod koniec pierwszego roku życia dziecko dużo już rozumie, spełnia proste polecenia. Mogą 

pojawić się pierwsze słowa, typu: mama, tata, baba. 

Okres wyrazu 

Dziecko używa już właściwie wszystkich samogłosek, prócz nosowych. Ze spółgłosek 

wymawia: p, b, m, t, d, n, k, j, ś czasem ć. Upraszcza grupy spółgłoskowe. Okres ten odznacza 

się jednowyrazowym charakterem wypowiedzi. 

Okres zdania 

  Dziecko powinno już wypowiadać wszystkie samogłoski, tak ustne, jak i nosowe: 

a, o, e, u, y, i, ą, ę oraz inne głoski, jak: p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, ch, t, d, n, l i tzw. 

głoski zmiękczone: pi, bi, mi, fi, wi, ki, gi.  

W tym okresie dziecko posługuje się zdaniem, najpierw pojedynczym rozwiniętym, aż 

stopniowo pojawiają się coraz bardziej złożone formy zdania. 

 

 

 

 

 
2 L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1982, Wyd. IV. 
3 G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978, Wyd. VII. 
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Okres swoistej mowy dziecięcej 

W tym czasie mowa ulega doskonaleniu we wszystkich zakresach: fonetyczno-

fonologicznym, gramatycznym czy też leksykalnym. 

Dziecko 3-letnie powinno wymawiać wszystkie głoski wymienione powyżej. Mowę 

takiego dziecka cechuje zmiękczanie głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż – te głoski są często 

wymawiane jak ś, ź, ć, dź. Głoska r może być wymawiana jak j lub l. 

Wymowa dziecka 4-letniego będzie się już różniła pod względem dźwiękowym. 

Pojawiają się takie głoski, jak: s, z, c, dz; dziecko nie powinno już wymawiać ich jak: ś, ź, ć, 

dź. Może pojawić się głoska r, choć jej opóźnienie nie powinno jeszcze niepokoić 

W mowie dziecka 5-letniego pojawiają się następujące głoski: sz, ż, cz, dż oraz r – 

chociaż często głoska ta pojawia się jeszcze później, nawet około 7. roku życia. 

U 6-latków mowa powinna już być opanowana pod względem dźwiękowym. 

Wszystkie głoski powinny brzmieć prawidłowo. Błędy gramatyczne całkowicie zanikają,         

a wypowiedzi powinny być wielozdaniowe, sensowne i poprawne pod każdym względem.  

 

Reasumując rozwój mowy, można powiedzieć obrazowo za T. Zaleskim: 

 

 „Gaworzenie pojawiać się powinno w 6. miesiącu życia, pojedyncze słowa na 

pierwsze urodziny dziecka. Proste zdanie powinno być wypowiadane w czasie drugich 

urodzin, zdanie rozwinięte w czasie trzecich urodzin, a na czwarte urodziny dziecko 

powinno umieć opowiedzieć krótką bajkę”4. 

 

 

Opracowały: 

Dorota Kordowiecka-Dołęgowska 

Aneta Maciątek 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
4 T. Zaleski, Opóźniony rozwój mowy, PZWL, Warszawa 1992, s.14. 


