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Rozwój mowy dziecka  

– co jest normą, a co powinno 

zaniepokoić? 
 

Drogi Rodzicu! 

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa małe 

dziecko.   Umiejętność poprawnego porozumiewania się pozwala dziecku na 

wyrażanie swoich uczuć, pragnień i spostrzeżeń. 

JAK PRZEBIEGA ROZWÓJ MOWY DZIECKA? 

Podstawową wiedzę o tym, jak rozwija się mowa dziecka powinien posiadać 

każdy rodzic, aby umiejętnie kierować jej rozwojem. Bez tej wiedzy możesz 

dziecku zaszkodzić, wymagając tego, czemu sprostać nie może, czy też 

lekceważąc, przeoczając niepokojące sygnały. 

 

Okres przedszkolny jest czasem ostatecznego formowania się 

systemu fonetyczno - fonologicznego oraz pojawiania się 

wszystkich kategorii gramatycznych oraz schematów składniowych. 

Zwiększa się zasób słownictwa, pojawiają się nazwy abstrakcyjne, 

przestrzenne, relacje przyczynowo-skutkowe. Dziecko dwuletnie 

powinno wymawiać minimum 50 słów (jako słowo rozumiemy także 

wypowiedzi: am, baba itp.) Na początku wieku przedszkolnego 

dzieci potrafią udzielać odpowiedzi na proste pytania dotyczące 

niedawnej przeszłości, wspominać odleglejsze wydarzenia, 



zazwyczaj łączące się z silniejszymi emocjami, rozumieć zdania 

odnoszące się do bliskiej przyszłości. Koniec wieku przedszkolnego 

przynosi rozwój zdolności narracji, dziecko potrafi odpowiedzieć 

kilkoma zdaniami, co stało się w przedszkolu lub wydarzyło na 

wycieczce. Rozwój mowy nie przebiega tak samo u wszystkich 

dzieci. Jedne zaczynają mówić szybciej, a u innych początki mowy 

są późniejsze i wolniej przyswajają sobie trudniejsze głoski. Rozwój 

mowy możliwy jest jedynie w kontakcie z innymi ludźmi i zależy od 

wielu czynników: wpływu środowiska, w którym wychowuje się 

dziecko, postawy rodziców, czyli ich podejścia do problemu wady 

wymowy, od psychofizycznego rozwoju dziecka, a więc decydują tu 

zarówno czynniki biologiczne jak i społeczne. 

 

CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ RODZICA: 

 

 Skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla 

otoczenia (często rozumiesz go tylko Ty – jego mama). 

 Skończyło 3 rok życia, a zauważasz, że w wymowie zamienia głoski 

dźwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast balon- palon, zamiast góra-kura. 

 Podczas mówienia wkłada język między zęby. 

 Wydaje Ci się, że cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem. 

 Masz wątpliwości co do prawidłowej budowy jego narządów 

artykulacyjnych. 

 Skończyło 4 rok życia, a głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź (np.: 

sanki - sianki). 

 Skończyło 4 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz pierwszych prób 

wymowy głosek sz, rz, cz, dż. 

 Jąka się i nie chodzi tu o zapowietrzanie się, gdy jest rozemocjonowane i 

chce bardzo dużo opowiedzieć 

 

 

 



 

CO RODZIĆ MOŻE SPRAWDZIĆ W DOMU? 

 

 Czy moje dziecko dobrze połyka? 

Nieprawidłowe połykanie, czyli typ połykania infantylnego 

(charakterystycznego dla niemowląt), może być przyczyną 

seplenienia międzyzębowego, interdentalnej realizacji 

głosek t, d, n, a nawet powodować wady zgryzu. 

Infantylne połykanie powinno samoczynnie przekształcić się 

w typ dojrzałego połykania w okolicach 3 i 4 roku życia. 

 

Jak sprawdzić, czy twoje dziecko połyka poprawnie? 

Poproś dziecko, żeby otworzyło buzię, podniosło język do góry 

i tam go przytrzymało (przykleiło), potem zwarło zęby i nie 

zamykając ust, przełknęło ślinę. Jeśli dziecko zamknie wargi 

i/lub otworzy zęby, wpychając między nie język, i/lub nie 

potrafi podnieść języka do podniebienia, to 

najprawdopodobniej ma nieprawidłowy sposób połykania.  

 

Jak ćwiczyć z dzieckiem? 

 

Ćwiczenia należy rozpocząć od pionizacji języka oraz nauki 

unoszenia czubka języka do wałka dziąsłowego. W tym celu 

polecam wykorzystać poniższe rymowanki: 

 

https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/seplenienie-miedzyzebowe-co-to-takiego-i-jak-wspomoc-terapie-dziecka-w-domu/
https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/miedzyzebowe-t-co-robic/
https://www.logotorpeda.com/wady-wymowy/miedzyzebowe-t-co-robic/


 

 

Kolejnym etapem jest nauka połykania śliny. Aby to robić 

dobrze, postępuj zgodnie z trzema punktami: 

 1. Przytrzymaj ślinę. 

2. Przyklej czubek języka do podniebienia. 

3. Przytrzymaj język na podniebieniu i połknij, nie odklejając 

go. 



Nie jest to proces skomplikowany, jednak utrwalenie i 

wprowadzenie tego typu połykania jako nawyku 

automatycznego, będzie wymagało setek (jeśli nie tysięcy) 

powtórzeń. Jeśli ćwiczenia ze śliną są wykonywane 

prawidłowo, warto próbować z płynami, a później z pokarmem 

stałym. 

 

 Sprawność narządów mowy 



 

 



Powyżej umieszczona KARTA BADANIA MOTORYKI 

ARTYKULACYJNEJ, jest to karta, którą posługuję się badając 

dziecko podczas badań przesiewowych w przedszkolu.  

Każdy rodzic z powodzeniem może takie wstępne badanie 

przeprowadzić w domu. Zachęcam do sprawdzenia u dziecka 

jego sprawność narządów artykulacyjnych. Proszę to zrobić 

w formie zabawy, przed lustrem i koniecznie wykonywać 

ćwiczenia razem z dzieckiem 😊 będzie mu wtedy znacznie 

raźniej!!! 

 

Oto przykładowe ćwiczenia artykulacyjne.  

 

Warto poświęcić kilka minut dziennie aby usprawniać 

narządy mowy dziecka.   

 



 

 

 

ĆWICZENIA WYKONUJCIE SYSTEMATYCZNIE.  

Tylko wtedy przyniosą one oczekiwany efekt. Ćwiczyć można 

zawsze i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym, 

ustalonym czasie. Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie 

powinno traktować takich ćwiczeń jak obowiązku. 


