
Akademia pięknego mówienia (odcinek 1) 

Mowa malucha – nazywajmy świat 

Mowa jest bardzo skomplikowanym aktem, w którym bierze udział wiele ośrodków korowych w 

mózgu. Sama wypowiedź jest precyzyjną pracą mięśni artykulacyjnych: warg, języka, podniebienia 

miękkiego. Od koordynacji i precyzji ich ruchów zależy końcowy efekt, czyli słowo.  

Koło 2 roku życia w mowie zaczyna się przełom – z bezładnych sylab i strzępków zaczynają wyłaniać 

się pierwsze zrozumiałe słowa. Jest to tzw. "okres wyrazu”. Dziecko mozolnie powtarza, czasami 

niezrozumiale dla otoczenia, pojedyncze nazwy. Oczywiście znacznie wcześniej dziecko nabyło tzw. 

słownik bierny, czyli dużo rozumie, ale mało potrafi powiedzieć. Nasza rola w tym okresie polega na 

spokojnym, prostym, naturalnym tłumaczeniu, mówieniu, opowiadaniu. I mądrym zachęcaniu do 

mówienia, do dialogu. Ważny jest etap tzw. onomatopei, czyli imitowania odgłosów np. zwierząt: 

muu, bee, koko i ssss. Z tych głosek, wyćwiczonych w zabawach dźwiękonaśladowczych, powstaną  

niedługo wyrazy. Małe, 3-letnie dziecko, ma prawo jeszcze nie realizować następujących głosek: [sz ż 

cz dż], [r], czasami [k g] zamienia na [t d], a [s] na [ś]. Są to prawidłowości rozwojowe, nie należy się 

nimi przejmować. Miną bez interwencji specjalisty. Jeśli chodzi o rozwój mowy, to w tym okresie 

powstają pierwsze poprawne i niepoprawne wypowiedzenia. Jest to tzw. „okres zdania”.  

Starajmy się stymulować mowę przez:  

 zachęcanie do powtarzania całych zdań np. „jestem wesoła”, „bawię się autem” 

 podawanie dobrych wzorców mowy, bez spieszczania, bez mówienia w 3 os.:np. „mama 

umyje buzię Ani” 

 opowiadanie bajek i opowieści „z życia” np. w co się mama bawiła będąc dzieckiem  

 stwarzanie klimatu do rozmowy, wspólne działania np. w kuchni, na dywanie przy zabawie 

 częste oglądanie książeczek wspólnie z dzieckiem 

 ćwiczenia języka i warg: buziaki, kląskania, liczenie ząbków, odklejanie wafelka z 

podniebienia, dmuchanie baniek, picie ze słomki, puszczanie baniek mydlanych 

Co ma wpływ na jakość mowy dziecka: 

 prawidłowy słuch 

 sprawność języka (zdolność do pionizacji), a pośrednio dobre żucie, gryzienie, przełykanie, 

czyli jedzenie twardych pokarmów 

 eliminacja smoczka przed 2 rokiem życia 

 drożność noso-gardzieli, czyli prawidłowy rozwój funkcji oddechowych (sen bez chrapania) 

 prawidłowy rozwój ruchowy – dziecko niezgrabne, wożone w wózku, słabo samodzielne 

często też gorzej mówi 

 prawidłowy wzorzec mowy 

 stwarzanie klimatu do wypowiadania się 

 cisza, spokój, bez natłoku bodźców (np. telewizora, hałasu, głośnych rozmów) 

Co ma prawo niepokoić: 

 dziecko nie reaguje na kierowane do niego komunikaty 

 dziecko nie rozumie prostych poleceń (np. „usiądź na krzesełku”) 



 dziecko mówi bardzo mało, słownik nie przyrasta 

 dziecko nie podejmuje prób rozmowy 

 mowa się rozwijała aż nagle przestała 

 dziecko się jąka, zacina, ma tiki 

 dziecko podczas artykulacji wkłada język między zęby  

 mowa dziecka jest kompletnie niezrozumiała dla otoczenia 

Warto skorzystać z porady logopedy zawsze, gdy rodzice czują jakiś niepokój. Rozwój mowy czasem 

przebiega z opóźnieniem, w indywidualnym tempie, ale to logopeda powinien stwierdzić, że nie ma 

powodu do niepokoju.  
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