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Drodzy Rodzice! 

 

          Pragniemy Was aktywnie wspierać w procesie wychowywania i 

edukowania dzieci. Przygotowaliśmy dla Państwa materiały z logopedii. 

Chcemy przybliżyć zagadnienia prawidłowego rozwoju mowy dzieci lub też 

zauważyć pewne nieprawidłowości oraz zachęcić do wspólnej zabawy z 

dzieckiem.  

 
       Rozwój  mowy  u  dzieci 

 

Rozwój  mowy  jest  uwarunkowany  genetycznie,  zależy  od  wrodzonych  właściwości  organizmu  człowieka,  

ale  możliwy  jest  jedynie  w  kontakcie  ze  środowiskiem  społecznym,  z  innymi  ludźmi.  Słowem  jest  to  proces,  w  

którym  współgrają  czynniki  biologiczne  i  społeczne. 

  

Musi  zaistnieć  5  elementów,  aby  mowa  przebiegała  prawidłowo  : 

 

 prawidłowa  czynność  analizatora  wzrokowego  i  słuchowego  z  ośrodkiem  korowym 

 sprawność  systemu  motoryczno – kinetycznego   (odpowiada  za  precyzyjny  ruch  warg,  podniebienia  czyli  

aparatu  artykulacyjnego) 

 sprawność  centralnych  ośrodków  mowy 

 motywacja  do  mowy 
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 prawidłowy  rozwój  psychomotoryczny. 

 

 

W  rozwoju  mowy  wyodrębnia  się  cztery  okresy : 

 okres  melodii ( 0-1 ) 

 okres  wyrazu  ( 1-2 ) 

 okres  zdania  ( 2-3 ) 

 okres  swoistej  mowy  dziecięcej  ( 3-7 ). 

 

Okres  melodii – początkowo  dziecko  komunikuje  się  z  dorosłymi  za  pomocą  krzyku.  Po  krzyku  matka  poznaje,  

że  dziecko  jest  głodne,  mokro  mu,  zimno.  Dziecko  zaczyna  kojarzyć,  że  ilekroć  krzyczy,  tylekroć  zjawia  się  

matka.  Jest  to  pierwsze  porozumienie.  Krzyk  jest  też  ćwiczeniem  narządu  oddechowego. 

 W  2-3  miesiącu  życia  niemowlę  zaczyna  wydawać  dźwięki  ( głużenie  albo  gruchanie ),  towarzyszące  

nieskoordynowanym  ruchom  kończyn  i  całego  ciała.  Głużenie  to  jeszcze  nie  mowa,  ale  nieświadome  ćwiczenie  

narządów  artykulacyjnych.  Głużą  wszystkie  dzieci,  także  głuche. W  drugiej  połowie  pierwszego  roku  życia  

obserwujemy  u  dziecka  gaworzenie.  Mamy  tu  do  czynienia  z  zamierzonym  powtarzaniem  dźwięków.  Gaworzenie  

jest  też  treningiem  słuchu. Z  końcem  pierwszego  roku  życia  dziecko  dużo  już  rozumie,  spełnia  proste  polecenia.  

Pojawiają  się  pierwsze   wyrazy : mama,  tata,  baba.  Rozwój  mowy  w  tym  okresie  postępuje  równolegle  z  rozwojem  

fizycznym. 

Okres  wyrazu – dziecko  używa  już  wszystkich  samogłosek,  prócz  nosowych,  niektóre  spółgłoski : p, pi, b, bi, m, 

mi, d, t, n.  Charakterystyczne  jest  wymawianie  tylko  pierwszej  sylaby  lub  końcówki. 

 

Okres  zdania – w  tym  czasie  mowa  ulega  dalszemu  doskonaleniu.  Dziecko  powinno  wypowiadać  już  głoski : ą, 

ę, w, f, wi, fi, ś, ż, ć, dź, ń, l, li, k, g, ki, gi, ch, j, ł,  i  mogą  pojawić  się  pod  koniec  tego  okresu  głoski : s, z, c, dz,  a  

nawet  sz, ż, cz, dż. 
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Okres  swoistej  mowy  dziecięcej – dziecko  zaczyna  odróżniać  dźwięki  s, z, c, dz  od  ich  miękkich  odpowiedników,  

pojawia  się  nawet r.  Około  4-5  roku  życia  pojawiają  się  głoski  sz, ż, cz, dż,  choć  mogą  być  jeszcze  czasem  

wymawiane  jak  s, z, c, dz.  Mowa  dziecka  daleka  jest  jeszcze  od  doskonałości.  Wyrazy  są  poskracane,  głoski  

poprzestawiane,  grupy  spółgłoskowe –uproszczone.  

 

 

 
Wymowę  dziecka  wstępującego  do  przedszkola  charakteryzuje  już  duża  umiejętność  odtwarzania  

wszystkich  elementów  słowa.  Dziecko  5-letnie  potrafi  się  już  porozumieć  z  dorosłymi,  chociaż  mowa  jego  nie  

jest  ukształtowana  pod  względem  dźwiękowym,  jak  np. sześciolatka. 

 

W  ciągu  okresu  przedszkolnego  poszerza  ono  swój  słownik ( dwulatek  używa  ok. 300-400 słów,  trzylatek  

ok. 1000 słów,  czterolatek  ok. 1500,  pięciolatek  ponad  2000,  sześciolatek  ok. 3000),  coraz  sprawniej  operuje  

regułami  fonetycznymi.  W  okresie  przedszkolnym  wzrasta  u  dziecka  umiejętność  mówienia  coraz  dłuższymi  

zdaniami  o  coraz  bardziej  poprawnej  budowie  gramatycznej.  W  wieku  lat  siedmiu  opuszcza  przedszkole,  

swobodnie  posługując  się  mową,  przekazując  emocje,  pragnienia  i  dążenia,  ujawniając  zasób  wiedzy,  swobodnie  

komunikując  się  z  rówieśnikami  i  dorosłymi. 
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Rozwój  mowy  ze  szczególnym  uwzględnieniem  okresu  przedszkolnego : 

 

3 – lata –dziecko  rozumie,  co  do  niego  mówimy,  jeśli  to,  co  mówimy,  nie  wybiega  poza  jego  wcześniejsze  

doświadczenia. 3 – latek  używa  już  zdań  kilkuwyrazowych,  chociaż  w  tych  zdaniach  występują  wciąż  błędy  

gramatyczne ( „nie  mam  zabawków”  zamiast -  „nie  mam  zabawek” ).  Dziecko  spełnia  polecenia,  które  zawierają  

znane  mu  wyrazy,  np.  potrafi  pokazać  części  ciała,  elementy  zabawek,  potrafi  nazwać  i  wykonać  codzienne  

czynności,  umie  podać  swoje  imię.  Zadaje  dużo  pytań.  Nie  zawsze  te  pytania  są  jasno  sprecyzowane.  Czasem  

wydaje  się,  że  dziecko  pyta  nie  po  to,  by  poznać  odpowiedź,  ale  wyłącznie  dla  samego  sformułowania  pytania. 

 S, z, c, dz  czasem  jeszcze  wymawia  jako  ś, ź, ć, dź,  ale  coraz  częściej  pojawia  się  l,  a  nie   jak  dotychczas  

j.  W  trudnych  wyrazach,  gdzie  występują  obok  siebie  spółgłoski,  dziecko  czasem  opuszcza  niektóre  z  nich  bądź  

zastępuje  innymi  zamiast  „pcham”  powie  „pam”,  zamiast  „łapka”  powie  „łapta”.  Malec  wciąż  może  się  pieścić  

i  zamiast  s, z, c, dz  i  sz, ż, cz, dż  mówić  ś, ż, ć, dź.  Zamiast  „Poproszę  dokładkę  zupy.  Ona  mi  smakuje”  powie   

„Poplosię  dokładkę  ziupy.  Ona  mi  śmakuje”. 

Dzieci  uczą  się  poprzez  naśladowanie.  W  domu  naśladują  rodziców,  babcię  i  starszego  brata,  w  przedszkolu  

nauczycielkę  i  oczywiście  kolegów. 

 

4 – lata – 4-latek  rozumie  i  wykonuje  polecenia  nauczyciela.  Rozumie  też  dłuższe  wypowiedzi,  w  których  

występują  przyimki : na,  pod,  do,  w,  przed,  za,  obok.  Potrafi  już  mówić  o  przeszłości,  przyszłości,  a  nie  tylko  

teraźniejszości.  Chętnie  dzieli  się  swoimi  spostrzeżeniami,  wrażeniami  i  wątpliwościami.  Jest  małym  gadułą.  Jeśli  

środki  stylistyczne,  które  zna,  nie  wystarczą  mu  do  opowiadania  o  czymś  ważnym,  wymyśla  własne.  Kolega,  z  

którym  chce  grać,  będzie  „graczem”, gwoździe  w  układance  do  nabijania  wzorów  mogą  być  „wbijaczami”.  Zadaje  

mnóstwo  pytań.  Już  nie  pyta  : „co  to ?”,  ale  i  „dlaczego ?”,  „po  co ?”,  „jak ?”.  Zadaje  teraz  trudniejsze  pytania  

np. „Dlaczego  woda  jest  mokra ?”.  Potrafi  nazywać  już  kolory.  Popełnia  jeszcze  wiele  błędów  gramatycznych,  

ale  jest  już  zainteresowany  prawidłowymi  formami  gramatycznymi.  Pyta,  jak  prawidłowo  powiedzieć  nowy  wyraz.  

Głoski  sz, ż, cz, dż  coraz  częściej  brzmią  prawidłowo,  choć  jeszcze  mogą  być  zastępowane  przez  s, z, c, dz.  Na  

„żabę”  powie  już  „żaba”,  a  na  „szafę” – „szafa”,  choć  może  się  jeszcze  zdarzyć,  że  „żaba”  będzie  „zabą”,  a  
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„szafa” – „safą”.  Obydwie  wymowy  w  tym  wieku  będą  prawidłowe.  Podobnie  z  głoską  „r” – wciąż  ma  prawo  

być  zastępowana  przez  „l”.  „Rower”  będzie  „lowelem”,  „traktor”  „tlaktolem”,  choć  oczywiście  „rower”  i  „traktor”  

mogą  brzmieć  prawidłowo.  Nieprawidłowe  będzie  zastępowanie  głoski  „r”  przez  „ł”.  Jeśli  więc  dziecko  zamiast  

„rakieta”  powie  „łakieta”,  jego  wymowa  nie  będzie  już  prawidłowa  i  nie  będzie  mieściła  się  w  normach  dla  

wieku. 

 

5 – lat – wypowiedzi  dziecka  są  już  wielozdaniowe.  Jest  już  kolejność  zdarzeń  i  zależności  przyczynowo – 

skutkowe.  Dziecko  chętnie  opowiada  o  tym,  co  działo  się  w  przedszkolu,  o  bajce,  którą  mama  opowiadała  na  

dobranoc.  Potrafi  wyjaśnić  znaczenie  wielu  słów.  Wypowiedzi  są  już  prawidłowe  pod  względem  gramatycznym.  

Dziecko  poprawia  teraz  siebie,  kolegę,  który  mówi  nieprawidłowo,  a  nawet  nauczycielkę.  Głoska  „r”  często  

wymawiana  jest  już  prawidłowo,  chociaż  wciąż  ma  prawo  nie  brzmieć  poprawnie.  Kiedy  dziecko  wymawia  ją  

prawidłowo,  zdarza  się,  że  stosuje  ją  też  w  miejscu,  gdzie  powinno  być  „l”  (dziecko  powie  „rarka”  zamiast  

„lalka”).  To  hiperpoprawność.  Ona  sama  zniknie. 

 

6 – lat – w  tym  wieku  mówimy  o  ukończonym  rozwoju  mowy.  Wszystkie  głoski  powinny  brzmieć  prawidłowo.  

Błędy  gramatyczne  całkowicie  zanikają,  a  wypowiedzi  powinny  być  wielozdaniowe,  sensowne  i  poprawne  pod  

każdym  względem. 
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 Często Rodzice zastanawiają się, czy ich pociecha mówi prawidłowo dla swojego wieku, czy też nie. Aby rozwiać 

wszelkie wątpliwości zamieszczamy tabelę, w której zawarte są niepokojące dla wskazanego wieku 

nieprawidłowości. 

                Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś TAK – idź do logopedy. 

 

 

DZIECKO ma: 
6-7 miesiące 
-nie gaworzy    
-nie odwraca się w kierunku głosu  
 

12 miesięcy 
-nie kojarzy pierwszych słów   
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z osobą lub rzeczą (gdzie jest mama? piłka?)  
-nie wykonuje prostych poleceń, np. zrób kosi-kosi, pa-pa!  
-nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem, np. mama, baba, tata.  
 

2 lata 
- nie nazywa przedmiotów, gdy jest pytane: „Co to jest?”  
-nie używa zdań prostych  
-nie wykonuje prostych poleceń, np. „Daj mamie piłkę?”  

3 lata 
- podczas mówienia wysuwa język między zęby  
-zacina się, powtarza sylaby lub wyrazy, np. Idę do do do sklepu.  
(Może to być niepłynność, która minie z wiekiem, ale też może być to objaw jąkania.)  
-nie mówi lub mówi bardzo mało.  
 

4 lata 
- nawykowo mówi przez nos  
- zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. zamiast woda mówi fota, zamiast buda mówi puta.  
- zamiast s, z, c, dz mówi ś, ź, ć, dź  
- zamiast k, g mówi t, d  
5 lat 
- nie mówi zdaniami rozwiniętymi  
- nie mówi sz, ż, cz, dż  
- trudno je zrozumieć  
- nie zadaje pytań  
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 6 lat 
- nie mówi głoski r(zamienia ją na l , j, lub wymawia gardłowo)  
- nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wakacji lub wysłuchanej bajki  
- popełnia dużo błędów gramatycznych  

 

Wcześnie postawiona diagnoza i rozpoczęta terapia pozwolą uniknąć późniejszych stresów i niepowodzeń w szkole, 

trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami czy wręcz unikania kontaktów słownych z otoczeniem i 

izolacji społecznej. 

 

Jeżeli dziecko nie wymawia niektórych  dźwięków odpowiednich dla jego wieku, zastępuje je innymi głoskami lub 

zniekształca  niektóre głoski, wskazana: 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA +  PRACA W DOMU   =  SUKCES 

 

Rodzicu !!! 

 

 Spędzaj czas z dzieckiem; 

 Mów do dziecka dużo, powoli, wyraźnie, o rzeczach zrozumiałych: 

 Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem podczas rozmowy; 

 Nie przerywaj mu i nie wypowiadaj słów za niego; 

 Cierpliwie wysłuchaj; 

 Nie komentuj niepłynnej wypowiedzi; 

 Stwarzaj dziecku sytuacje, w których będzie trenować swoją mowę; 

 Nie użalaj się nad dzieckiem; 

 Nie spodziewaj się, że kłopoty miną bez specjalistycznej pomocy; 
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                Bądź dla dziecka prawidłowym wzorcem mowy !!! 

Propozycje zabaw dla rodziców rozwijających mowę dziecka 

 Zabawy logopedyczne przynoszą korzyści wszystkim dzieciom : tym mówiącym poprawnie – utrwalą prawidłową 

wymowę, tym z opóźnionym rozwojem mowy – zapobiegną powstawaniu wad, tym z wadami wymowy – przyspieszą 

terapię logopedyczną. 

 Poniżej zamieszczam przykładowe proste ćwiczenia, gry i zabawy, dzięki którym rodzice w domu poprzez formę 

zabawową, bez użycia skomplikowanych czy drogich pomocy dydaktycznych mogą stymulować i usprawniać narządy 

artykulacyjne i oddechowe dziecka. Ponadto w ten sposób będą wspomagać i stymulować rozwój jego mowy poprzez 

trening myślenia, koncentracji uwagi oraz pamięci. 

 

Ćwiczenia oddechowe : 

 

1.Dmuchanie :  

-na watę zamieszczoną na sznurku : długo i lekko, krótko i silnie 

-na płomień świecy z różna siłą i z różnej odległości 

-na piórko, aby jak najdłużej utrzymało się w powietrzu 

2.Wydmuchiwanie z kubka skrawków papieru, styropianowych kulek 

3.Dmuchanie na piłeczki pingpongowe, baloniki, wiatraczki, piórka 

4.Zabawy z rurką i wodą : 

-robienie bąbelków 

-robienie fal 

5.Picie przez słomkę trzymaną wargami 

6.Nadmuchiwanie balonów, piłek, gumowych rękawiczek, papierowych torebek 
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7.Gra na organkach, flecie, trąbce 

8.Gwizdanie na gwizdkach, piszczałkach 

9.Puszczanie baniek mydlanych 

10.Przenoszenie za pomocą słomki skrawków papieru z jednej strony na drugą 

11.Rozgrzewanie rąk – chuchanie na ręce 

12.Chłodzenie zupy – dmuchanie na dłonie ułożone w kształt łyżeczki 

 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych : 

 

1.”Zabawa w kotka” – naśladujemy picie mleka (dłonie układamy w miseczkę), następnie kotek oblizuje się po wypiciu 

mleczka (językiem oblizujemy buzię) 

2.”Króliczek przesuwa pyszczek w prawo i w lewo” – przesuwanie ściśniętych warg w prawo i w lewo 

3.”Żabka i bocian” – naśladowanie szerokiego pyszczka żaby (rozciąganie złączonych warg do uśmiechu) i dzióbka 

bociana, który chce złapać żabkę (wyciąganie złączonych i wysuniętych jak najdalej do przodu warg) 

4.”Chomik wypycha policzki jedzeniem” – zaciskanie warg i nadymanie (wypychanie powietrzem) raz prawego, raz 

lewego policzka 

5.”Krowa na łące” – naśladowanie żucia trawy (szerokie otwieranie ust i poruszanie żuchwą) 

6.”Wilk goni zająca” – naśladowanie zmęczonego, dyszącego wilka (wysuwanie języka jak najdalej na brodę) 

7.”Świnka” – naśladowanie ryjka świnki (wysuwanie lekko rozchylonych warg do przodu) 

8.”Dzięcioł stuka w drzewo” – stukanie koniuszkiem języka w podniebienie tuż za zębami 

9.”Długa trąba słonia” – naśladowanie ruchów trąby słonia za pomocą języka (próba dosięgnięcia do nosa, ucha) 

10.”Hustawka” – język to huśtawka, która unosi się (podnoszenie języka w kierunku nosa i opada (kierowanie języka na 

brodę) 

11.”Zjeżdżalnia” – język zjeżdża ze zjeżdżalni z góry na dół (przesuwanie języka po podniebieniu od zębów w głąb buzi) 
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12.”Malowanie” – język to pędzel, którym malarz maluje ściany (przesuwanie językiem po wewnętrznej stronie 

policzków), sufit (przesuwanie języka po podniebieniu) i podłogę (przesuwanie języka po dnie jamy ustnej, za dolnymi 

zębami) 

13.”Wycieraczki samochodowe” – język to wycieraczka, która myje szyby w samochodzie (przesuwanie języka po górnej 

wardze od prawego do lewego kącika ust i odwrotnie) 

 

Ćwiczenia słuchowe : 

 

1.Sluchanie odgłosów dobiegających z ulicy, sąsiedniego pokoju, kuchni, próba ich nazywania, naśladowani  

2.„ Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, metal, kamień, drewno itp. Toczenie różnych 

przedmiotów po podłodze / np. piłki, kasztana, kamienia/, rozpoznawanie odgłosu przez dzieci 

3.Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – groch, kamyki, gwoździe, 

cukier, kasza itp. 

4.Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą szklankę, o szklankę z wodą, 

klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie wody( z wysokości, z niska), drapanie po szkle, papierze, stole 

5.Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, ilości dźwięków (dużo- mało), 

głośności ( cicho – głośno) 

6.Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika 

7.Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, gęsi itp. 

8.Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp. 

9.Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser, suszarka, pralka itp. 
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