
Kilka informacji o rozwoju mowy dziecka dla czujnych rodziców !!! 

 

      Proces rozwoju mowy rozpoczyna się w życiu płodowym, bo wtedy wykształcają się 

narządy artykulacyjne. Mam tu na myśli: język, wargi, policzki, podniebienie, gardło, krtań i 

płuca. To właśnie dzięki ich skoordynowanym ruchom wytwarzamy dźwięki składające się na 

mowę.  

      Najczęściej wszystko przebiega prawidłowo, niestety czasami proces ten może być 

zahamowany lub przez coś zaburzony. Nasze dziecko długo nie mówi, gdy zaczyna, mówi 

bardzo niewyraźnie, lub wydaje niezrozumiałe dźwięki. Co może być przyczyną tych licznych 

nieprawidłowości ? 

- nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego 

- uwarunkowania genetyczne 

- czynniki środowiskowe, nieprawidłowe wzorce 

- blokady psychiczne, przyczyny kliniczne 

      Chcąc ocenić artykulację pamiętajmy o rzeczy bardzo ważnej. Rozwój mowy jest sprawą 

indywidualną dla każdego dziecka, więc nie porównujmy !!! Nieważne, że dziecko kuzyna lub 

sąsiada zaczęło mówić cześniej. Nieważne, że starsze rodzeństwo było inne. Różna może być 

kolejność pojawiania się głosek i ilość poznanych słów. Przyjmuje się okres 6-8 miesięcy w 

różnicy tempa rozwoju artykulacji, jako bezpieczny. Nie mówimy wtedy o żadnych 

nieprawidłowościach u dziecka. 

       Na co musicie zwrócić uwagę słuchając swoich dzieci ? Bo nie zapominajmy, że mowa, to 

nie tylko głoski i dźwięki. 

Ważne są również: 

1. Budowa warg, podniebienia ( ważne ), języka 

2. Zęby ( ich ilość i umiejscowienie ), zgryz ( pozycja szczęki i żuchwy )  

3. Umiejętność gryzienia, żucia i połykania 

4. Tempo mowy, płynność mowy 

5. Oddech ( równy, rytmiczny, harmonijny ) 

6. Prozodia ( rytm, melodia, akcent ) 

7. Słuch fizjologiczny ( rozumienie mowy, szeptu ) 

8. Słuch fonemowy ( rozróżnianie głosek zbliżonych artykulacyjnie ) 

9. Rozumienie mowy 

10. Nadawanie mowy ( zasób słów, realizacja głosek, poprawność ) 

11. Chęć artykulacyjna 

 

      Bądźcie czujni, bądźcie ,,detektywami”, obserwujcie swoje dzieci. Rozmawiajcie z nimi, 

patrzcie jak mówią i słuchajcie tego, co mówią !!!! To najlepsza terapia dla wszystkich.  

       Myślę, że wystarczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Następnym razem 

przedstawię Wam tabelę poprawnego rozwoju artykulacji, którą będziecie mogli 

wykorzystać. Bądźcie terapeutami, zastąpcie nas dzisiaj i dbajcie o swoje dzieci.    

 

                                                                    Pozdrawiam i życzę odporności. Wasz logopeda       

 

                                       


