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Wprowadzenie 
 

 

Wymowa dziecka jest przedmiotem badań różnych nauk i budzi zainteresowanie 

przede wszystkim logopedów, pedagogów, psychologów jak i lekarzy. Mowa  

w procesie porozumiewania się językowego odgrywa ważną rolę w społecznych kontaktach 

człowieka z innymi ludźmi. Kontakty te są możliwe dzięki umiejętności mówienia  

i rozumienia tekstów słownych. 

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę do jego 

adaptacji w różnych środowiskach oraz prawidłowego rozwoju osobowości. Dzięki 

rozumieniu mowy zdolny jest do poznawania i rozumienia otaczającego go środowiska, 

natomiast dzięki umiejętności mówienia może wyrażać swoje myśli, spostrzeżenia  

i uczucia. Istotną rzeczą w pracy nauczyciela z dzieckiem jest przede wszystkim usprawnianie 

narządów artykulacyjnych. Usprawnianie narządów mownych poprzez ćwiczenia 

„bezpieczne” można wykorzystywać podczas pracy z dziećmi, które posiadają różne 

zaburzenia artykulacyjne jak i z tymi, o prawidłowym rozwoju mowy. 

Wady wymowy nie korygowane mogą kształtować pewne ujemne cechy osobowości 

takie jak nieśmiałość, introwertyzm, podejrzliwość, poczucie mniejszej wartości. Często 

utrudniają naukę, a niekiedy wręcz ją uniemożliwiają tym samym w przyszłości ograniczają 

możliwość wyboru zawodu. 

Zaburzenia artykulacji nie usuwane mogą ulegać pogłębianiu się z wiekiem i coraz bardziej 

wyobcowują człowieka ze społeczeństwa. Skłaniają do wyborów np. zawodów niezgodnych z 

ich aspiracjami i zdolnościami.  

Przedszkole jest miejscem, w którym informuje się rodzica o postępach edukacyjnych, 

wychowawczych ale i o jego nieprawidłowościach w różnych sferach rozwoju w tym także  

o rozwoju wymowy. Pobyt dziecka w przedszkolu stwarza dogodne warunki do profilaktyki 

wad wymowy. Okres wieku przedszkolnego jest również dobrym czasem na usuwanie 

nieprawidłowości artykulacyjnych. Dlatego warto wykorzystać ten krótki okres w życiu 

człowieka na ukształtowanie prawidłowej wymowy u dziecka. 
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Podstawowe wiadomości z zakresu rozwoju mowy u dzieci  
 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym często narażone są na wiele czynników utrudniających 

ich adaptację do środowiska przedszkolnego, a z czasem ich egzystencję w placówce. Do 

takich czynników można z pewnością zaliczyć: negatywny stosunek do przedszkola, 

zaburzenia rozwoju emocjonalnego, zaburzenia w kontaktach społecznych, do których często 

głównie dochodzi przez nieprawidłową artykulację u dziecka. Rodzice przeważnie nie wiedzą 

czy mowa ich dziecka jest zgodna z normami, czy jest to już wada wymowy. Z tego powodu 

rodzice powinni być informowani o zaobserwowanych w przedszkolu nieprawidłowościach 

wymówieniowych ich dziecka, o różnych rodzajach wad wymowy mogących wystąpić  

u dzieci w wieku przedszkolnym,  o sposobach  rozróżniania wad od norm rozwojowych  

i w końcu o sposobach radzenia sobie z nimi.  

Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko spędza często nawet do 9 godzin 

dziennie. Grupa przedszkolna staje się więc idealnym miejscem dla nauczyciela do 

prowadzenia wnikliwych obserwacji jej członków, gdyż rodzice po przyjściu z pracy  

i odebraniu dziecka z przedszkola nie zawsze mają czas na rozmowę i zabawę ze swoją 

pociechą. 

Do dokonania rzetelnej obserwacji i diagnozy niezbędna jest nam wiedza o całym 

procesie rozwoju mowy przebiegającym od 0 do 7 lat. Na etapie wieku przedszkolnego nie 

wystarcza wiedza dotycząca dzieci 3-6 letnich. Mowa dzieci w wieku przedszkolnym potrafi 

zatrzymać się na etapie wyrazu, bądź nie rozwijać się współmiernie do jego wieku. Dlatego 

poniżej przedstawiam krótką charakterystykę poszczególnych etapów rozwoju mowy. 

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, taką jak ssanie, połykanie czy oddychanie. 

Mowa kształtuje się powoli i stopniowo pod wpływem  działania wielu czynników np. 

prawidłowo działający słuch. Dziecko przyswaja sobie mowę od najbliższego otoczenia,  

a przede wszystkim od matki drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez nią 

słowa związane z otoczeniem dziecka, zostawiają ślady słuchowe w jego mózgu. Dziecko 

usłyszawszy potem daną nazwę potrafi sobie wyobrazić przedmiot, do którego ona się odnosi, 

a z czasem potrafi również nazwać przedmiot.  

Jednym z podstawowych zadań logopedów jak i nauczycieli chcących wykorzystywać 

ten program do swojej pracy,  jest znajomość przebiegu prawidłowego rozwoju mowy 

dziecka. Najistotniejszy jest tu moment, kiedy pojawiają się poszczególne głoski, wtedy 
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można zacząć umiejętnie kierować tym rozwojem. Jak podaje literatura w rozwoju mowy 

wyodrębnia się cztery główne okresy tj.: 

1. okres melodii (od urodzenia do 1 roku życia), 

2. okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia), 

3. okres zdania (od 2 do 3 roku życia), 

4. okres swoistej mowy dziecięcej (od 3 do 7 roku życia)1. 

Leon Kaczmarek do czterech podstawowych okresów dodał jeszcze jeden bardzo  

ważny okres a mianowicie – etap przygotowawczy (od 3 do 9  miesiąca życia płodowego)2. 

Jak pisze autor na tym etapie dokonują się dwa podstawowe dla kształtowania się mowy 

warunki, tzn. wykształcają się narządy mowne oraz rozpoczyna się ich funkcjonowanie. Do 

narządów mowy autor zaliczył organy nadawcze, tj. obszary myślowe, ośrodki i drogi 

nerwowe, krtań, płuca, a także organy odbiorcze, tj. słuch, wzrok, drogi oraz centralne 

ośrodki słuchowe i wzrokowe). Pierwszymi zjawiskami, które płód odbiera i rejestruje w swej 

pamięci są zjawiska rytmiczne.  

Okres melodii przypada mniej więcej na pierwszy rok życia dziecka. Na początku 

swojego życia dziecko posługuje się krzykiem i płaczem. Są to główne sposoby 

porozumiewania się noworodka z matką. W krzyku niemowlęcia można usłyszeć dźwięki 

nieartykułowane , trudne do określenia- zbliżone do takich samogłosek jak a, o, u. 

W 2-3 miesiącu niemowlę zaczyna głużyć tzn. wytwarzać przypadkowe dźwięki 

zazwyczaj są to dźwięki gardłowe i tylnojęzykowe. Głużenie jest doskonałym ćwiczeniem dla 

narządów artykulacyjnych. Wszystkie dzieci głużą nawet te z uszkodzonym słuchem, u 

których okres ten wydłuża się do 18 miesiąca życia.  

Około 6 miesiąca głużenie przechodzi w tzw. gaworzenie, które charakteryzuje się 

świadomym powtarzaniem przez dziecko dźwięków, wydawanych przez nie przypadkowo 

lub zasłyszanych z otoczenia. Bawiąc się wytwarzaniem dźwięków, dziecko wymawia prawie 

wszystkie samogłoski i wiele spółgłosek (p, b, t, d, k, g, n, l, ł, r języczkowe, n 

tylnojęzykowe) w izolacji lub w połączeniach np. ba, la, da, pa. 

W okresie 7-8 miesiąca życia, dziecko zaczyna reagować na mowę. Na początku 

główną rolę odgrywa melodia, natomiast znaczenie wyrazu nie jest jeszcze rozumiane. 

Pojawiają się onomatopeje czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze np. hał – hał. W czwartym 

kwartale rozwija się rozumienie, które pojawia się wcześniej niż mowa samodzielna. 

                                                
1 I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1979, s.209; G. Demel , Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, 
Warszawa 1998, s. 14. 
2 L. Kaczmarek , Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977, s. 50. 
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Zaczynają się wytwarzać skojarzenia dzięki, którym dziecko potrafi zidentyfikować usłyszaną 

nazwę  z odpowiednim przedmiotem a także  rozumie proste polecenia. Pod koniec 

pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, papa. Istotnym 

faktem, na co zwraca uwagę G. Demel jest to, że rozwój mowy w 1 roku życia postępuje 

równolegle z rozwojem fizycznym: fazie głużenia odpowiada umiejętność unoszenia głowy; 

gaworzeniu - umiejętność siadania; pierwszym wyrazom – stawanie3. 

Z kolei okres wyrazu przypada na 1-2 rok życia. W tym okresie charakterystycznym 

zjawiskiem są echolalia, czyli powtarzanie bez zrozumienia prostych, zasłyszanych z 

otoczenia wyrazów. W rozwoju mowy, dziecko gaworząc wymawia dużą liczbę głosek, 

natomiast w późniejszym okresie rozwoju te same głoski zaczyna wymawiać źle, zastępować 

je innymi lub wcale ich nie artykułuje. W mowie dziecka głoski pojawiają się stopniowo a 

nabycie umiejętności ich wytwarzania trwa kilka lat. 

W wieku 14 – 15 miesięcy zaczyna dziecko wypowiadać więcej pojedynczych słów 

co jest ściśle związane z jego rozwojem umysłowym oraz fizycznym (dziecko zaczyna 

chodzić). U dzieci w wiku 1,6 lat można zaobserwować początki mowy spontanicznej. Coraz 

częściej  gest są zastępowane wyrazami, przy czym wyraz zaczyna pełnić funkcję całej 

wypowiedzi. Pod koniec tego okresu słownik dziecka zawiera kilkadziesiąt wyrazów. 

Jednakże jak podaje I. Styczek, w mowie ich pojawiają się: przestawienia liter, sylab, 

wyrazów; zastępowanie ich innymi (głównie są palatelizowane) lub ich deformowanie. Dzieci 

w tym wieku mają duże trudności w artykułowaniu spółgłosek niepalatalnych. 

W okresie zdania (od 2 do 3 roku życia) u dzieci pojawiają dwu- i trzywyrazowe 

zdania. Z części mowy najczęściej używane są rzeczowniki, które są nazwami konkretnych 

przedmiotów, występujących w otoczeniu dziecka. Artykulacja, mimo że lepsza niż w okresie 

poprzednim to nadal jest nieprawidłowa. Według G. Demel dziecko powinno już wypowiadać 

następujące głoski: 

- wargowe: p, b, m oraz ich zmiękczenia [p`, b`, m`]; 

- wargowo-zębowe: [f, w, f`, w`]; 

- środkowojęzykowe: [ś, ź, ć, dź, ń, k`, g`]; 

- tylnojęzykowe: [k, g, x ]; 

- przedniojęzykowo- zębowe:[t, d, n]; 

- przedniojęzykowo- dziąsłowe: [l], 

                                                
3 G. Demel, Minimum..., op. cit., s. 15. 
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-  pod koniec tego okresu mogą pojawiać się już  głoski [s, z, c, Ʒ]4. 

Pod koniec 2 roku życia słownik dziecka zawiera kilkadziesiąt słów, a część dzieci  

posługuje się już prostymi zdaniami. Wyrazy trudniejsze i głoski bywają zniekształcane a 

grupy spółgłoskowe upraszczane, co jest spowodowane małą sprawnością narządów 

artykulacyjnych. Dziecko już wie, jak dana głoska powinna brzmieć, ale jeszcze nie umie jej 

wymówić.  

Do okresu swoistej mowy dziecięcej można zaliczyć wiek przedszkolny tj. dzieci w 

wieku od 3 do 7 lat. Okres ten charakteryzuje się bardzo dużym i szybkim rozwojem 

umysłowym i fizycznym, a tym samym rozwojem mowy.  Narządy artykulacyjne są coraz 

bardziej sprawne co powoduje, że dziecko zaczyna realizować głoski trudne. Przyswajanie 

sobie umiejętności prawidłowej realizacji głosek przez dzieci, może ulegać dużemu 

różnicowaniu.  

G. Demel w swojej pracy pt. „Wady wymowy” w sposób przejrzysty, przedstawiła 

rozwój mowy dziecka w poszczególnych latach okresu przedszkolnego: 

1. Dziecko trzyletnie: jego mowa jest jeszcze nie do końca ukształtowana, dziecko w 

tym wieku ma prawo  nie wymawiać głosek [š, ž, č, ǯ, r] i trudniejszych grup 

spółgłoskowych. Z powodu nie dostatecznie wykształconych wzorców słuchowych 

i artykulacyjnych wyrazów, dzieci opuszczają głoski trudniejsze zastępując je 

innymi np. zamiana głosek szeregu syczącego s, z, c, dz na głoski szeregu ciszącego 

ś, ź, ć, dź. Cechą charakterystyczną u tych dzieci jest tworzenie wielu neologizmów 

językowych, czyli nowotworów językowy stworzony przez dziecko, np. cukruję 

(słodzę).  

2. Dziecko czteroletnie: ma prawo nie wymawiać głosek szeregu szumiącego [š, ž, č, 

ǯ], [r], upraszczać lub zniekształcać trudne grupy spółgłoskowe. Szereg głosek 

syczących [s, z, c, Ʒ] powinien być już wymawiany prawidłowo. Mowa dzieci w 

tym wieku jest także niedoskonała, pod względem artykulacyjnym jak i 

gramatycznym. Dziewczynki w tym okresie potrafią już poprawnie artykułować 

wszystkie głoski. 

3. Dziecko pięcioletnie: ma jeszcze prawo nie wymawiać [š, ž, č, ǯ], jednak blisko 

połowa dzieci potrafi już realizować wszystkie głoski. Głoska [r] powinna już być 

                                                
4 G. Demel, Minimum..., op. cit., s. 15. 
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wymawiana prawidłowo. Pięciolatki popełniają już coraz mniej błędów 

gramatycznych a ich zdania są coraz bardziej rozwinięte. 

4. Dziecko sześcioletnie: większa część dzieci w tym wieku potrafi prawidłowo 

wymawiać wszystkie głoski, jednakże może być grupa dzieci , która jeszcze nie 

artykułuje głosek szeregu szumiącego. Sześciolatek powinien opanować 

prawidłową mowę przed pójściem do szkoły, gdyż jest to warunek wpływający na 

jego późniejsze osiągnięcia w szkole5. 

W mowie dziecka istotną rzeczą  jest prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych 

aby mogły właściwie realizować poszczególne głoski. I. Styczek w ten sposób przedstawiła 

prawidłowe sfery artykulacji spółgłosek: 

 

 

Rys. 1. Strefy artykulacji spółgłosek6. 

 

Znajomość rozwoju mowy dziecka jest bardzo ważna ponieważ logopeda wie, w którym 

momencie należy zacząć terapię i jak ją poprowadzić, gdyż wszystkie ćwiczenia muszą być 

dostosowane do możliwości psychofizycznych dziecka, które zmieniają się wraz z wiekiem. 

 

                                                
5 G. Demel, Wady wymowy, Warszawa 1979, s. 6 – 9. 
6 I. Styczek, Logopedia..., op. cit., s. 117. 


