
Coraz częściej zdarza się, że u naszych dzieci mowa nie pojawia się w „przepisowym terminie”, 

albo bardzo długo utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Czy zawsze jest to powód do 

niepokoju? Kiedy powinniśmy jako rodzice podjąć zdecydowaną interwencję, a kiedy możemy 

spokojnie czekać, bo wszystko skończy się dobrze? Na te pytania najlepiej odpowie wybitna 

specjalistka – logopeda od lat zajmująca się naukowo i praktycznie opóźnionym rozwojem mowy – 

dr Danuta Emiluta-Rozya. 

 

Kiedy mowa nie rozkwita 

 

– Jaka jest różnica między opóźnionym rozwojem mowy a opóźnieniami w rozwoju mowy? 

 

– Zanim porozmawiamy o opóźnionym rozwoju mowy i jego formach, zacznę od różnicy pomiędzy 

stanem opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy.  

Doświadczenie wielu lat pracy sprawiło, że kiedy patrzę na małe dziecko podczas pierwszych 

wizyt, analizuję wstępnie stan jego mowy (nie tylko mowy czynnej, ale też biernej) i zastanawiam 

się: czy jest opóźniony (przesunięte są etapy ekspresji słownej), czy zaburzony? Jeżeli dziecko 

rozumie wypowiedzi słowne na poziomie swojego wieku, pytam, jaka jest szansa na wyrównanie 

się (częściowo poparte terapią) opóźnionego rozwoju mowy czynnej, ale też czy możliwe jest 

samoistne wyrównanie się opóźnionego rozwoju mowy do stanu normy.  

Jednocześnie stawiam sobie pytanie: czy może mam do czynienia z zaburzonym rozwojem 

mowy, gdzie intensywna terapia jest absolutnie konieczna? Natomiast rodzice często pytają o to, 

jakie są rokowania, a to zależy od dynamiki rozwoju dziecka we wszystkich sferach. Wynik 

wstępnej części całościowego badania logopedycznego wskazuje na to, czy mamy do czynienia z 

zaburzonym, czy opóźnionym rozwojem mowy. Jednak ani „zaburzony rozwój mowy”, ani 

„opóźniony rozwój mowy” nie jest rozpoznaniem diagnostycznym, a jedynie określeniem stanu 

mowy.  

Przyjęłam pewną umowę językową. Terminologia, terminy naukowe wykorzystywane później 

także w praktyce wynikają zawsze z jakiejś konwencji. Zaproponowałam przyjęcie terminów 

„opóźniony” i „zaburzony rozwój mowy” jako nazwy stanów mowy. Pisałam o tym w artykule w 

czasopiśmie Uniwersytetu Warszawskiego („Poradnik Językowy” nr 8, 2007 r.). 

W opóźnionym rozwoju mowy wyróżniamy formy: opóźnienie rozwoju mowy i proste 

opóźnienie rozwoju mowy. Wyróżnienie tych dwóch form ma przede wszystkim cel praktyczny.  

Proste opóźnienie rozwoju mowy może ustąpić samoistnie po 3. roku życia. Jeśli dziecko jest 

sprawne motorycznie i ma dobry kontakt emocjonalny z matką, logopeda przekazuje instruktaż, w 

jaki sposób trzeba stymulować rozwój mowy w codziennych zabawach i podczas codziennych 

życiowych sytuacji w domu. U dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy zdolność mówienia 

rozwija się tymi samymi etapami, co u dzieci w normie, tylko z pewnym opóźnieniem. Po 3. roku 

życia następuje „rozkwit mowy”, charakteryzujący się szybkim wzrostem ilości słownictwa, 

pojawieniem się od początku normatywnych form fleksyjnych, rozwojem zdań oraz realizacją 

fonemów według typowych linii rozwojowych. Rozwój mowy dziecka z prostym opóźnieniem 

rozwoju mowy powinien być kontrolowany przez logopedę, więc po podaniu rodzicom instruktażu 

zapraszamy dziecko 2-letnie na konsultację po około 2–3 miesiącach. Monitorujemy rozwój 

dziecka, żeby nie przeoczyć momentu, kiedy należy wejść z terapią logopedyczną, ponieważ mamy 

jednak do czynienia z opóźnieniem rozwoju mowy albo z którąś z form zaburzonego rozwoju 

mowy. 
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Opóźnienie rozwoju mowy wyrównuje się później, trwa do około 5.–6. roku życia dziecka. 

Stopniowo na skutek prowadzonych oddziaływań logopedycznych następuje ilościowy wzrost 

słownictwa; w 4. roku życia, czyli u dziecka, które ukończyło 3 lata, pojawiają się, a następnie 

stabilizują się formy morfologiczne, uwidacznia się struktura zdania.  

Zaburzony rozwój mowy oznacza, że komunikacja językowa dziecka nie rozwija się zgodnie z 

normami przyjętymi dla określonego wieku, ale nie jest także charakterystyczna dla dziecka 

młodszego. Zachowania językowe są zakłócone w stopniu i postaci wykluczającej ich samoistne 

wyrównanie się z czasem, mogą dotyczyć ekspresji mowy i rozumienia wypowiedzi słownych. 

Występują liczne zakłócenia systemowe i niesystemowe w realizacji zarówno morfemów, jak i 

fonemów. W zachowaniu dziecka mogą pojawiać się nieadekwatne reakcje słowne i bezsłowne. 

Odbiorca jego komunikatów ma zwykle trudności z ich zrozumieniem. Zatem absolutnie konieczna 

jest terapia logopedyczna – intensywna i prowadzona od najwcześniejszego okresu życia.  

W ramach zaburzonego rozwoju mowy dostrzegamy rożne formy zaburzenia: niedokształcenie 

mowy pochodzenia korowego (alalia), dyzartria, niedokształcenie mowy towarzyszące 

niepełnosprawności umysłowej (oligofazja) i wiele innych.  

 

– Całościowe badanie logopedyczne prezentuje inne niż klasyczne podejście do sposobu 

diagnozowania – od ogółu do szczegółu, czy tak?  

 

– Całościowe badanie rozwoju powstawało przez wiele lat. Wstępne projekty tworzyłyśmy jeszcze 

wspólnie z profesor Haliną Mierzejewską. Zaproponowałam podział badania logopedycznego na 

części: najpierw orientacyjna ocena rozwoju dziecka i jego komunikacji (w tym komunikacji 

językowej), czyli zdobywamy orientację o tym, jaki jest stan rozumienia wypowiedzi słownych, 

tworzenia wypowiedzi słownych, artykulacji, fonacji i prozodii, obserwujemy zachowanie dziecka 

w relacji z matką i w relacji z logopedą, reakcje dziecka na gabinet (nowe miejsce) i terapeutę, 

reakcje słuchowe (orientacyjne badanie słuchu), poznawczy rozwój dziecka – w trakcie jednego do 

trzech spotkań. Następnie przeprowadzamy wywiad z rodzicami (jego szczegółowość zależy od 

wyników części wstępnej całościowego badania logopedycznego) i przygotowujemy szczegółowe 

badania, dobieramy próby badawcze i materiał językowy.  

Wprowadziłam kilka zmian w odniesieniu do tradycyjnych ujęć. Użyła pani określenia „od 

ogółu do szczegółu”. Jeżeli z orientacyjnej oceny stanu mowy wynika, że mogę przyjąć taką 

kolejność, zaczynam szczegółowe badanie od prób wywoływania struktur o najwyższym stopniu 

złożoności, czyli wypowiedzi w oparciu o historyjkę obrazkową. W ten sposób dowiaduję się, jaki 

typ wypowiedzeń dominuje u dziecka, jaka jest ich budowa składniowa, jaka jest fleksja oraz 

realizacja wyrazów i fonemów. Ogólnie rzecz ujmując, badam najpierw użycie języka, czyli 

stosowanie przez dziecko określonych struktur systemu językowego, innymi słowy – tworzenie 

wypowiedzi na danym poziomie systemu językowego. Jeśli stwierdzam brak reakcji lub produkcje 

dziecka są nieprawidłowe, badam rozumienie struktur językowych na danym poziomie. Sprawdzam 

przyswojenie przez dziecko systemu językowego. Zdarza się, że dziecko biernie go przyswaja, ale 

nie potrafi zastosować go czynnie, ekspresja słowna jest bardzo ograniczona. Mówimy wtedy o 

opóźnionym rozwoju mowy, chyba że są stwierdzone ewidentne przyczyny zaburzenia rozwoju 

mowy, np. oznaki uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli w ruchach dziecka, czyli w 

dużej i małej motoryce, w ruchach aparatu artykulacyjnego widoczne są zaburzenia np. praksji, 

można przypuszczać, że nie jest to opóźniony, ale zaburzony rozwój mowy. Diagnoza powinna być 

prowadzona w kierunku alalii ekspresyjnej (niedokształcenia mowy pochodzenia korowego o typie 
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ruchowym). W jednym i drugim przypadku występuje brak lub znaczne ograniczenie ekspresji 

słownej, ale widoczne będą różnice. Analizuję, jak dziecko dotąd rozwijało się ruchowo i jaka jest 

możliwość planowania ciągów ruchowych (początkowo bez materiału językowego) w obrębie 

aparatu artykulacyjnego: czy dziecko potrafi wykonać układ statyczny, w jaki sposób następują 

„przełączenia się” z jednego ruchu na drugi. Jednak taka ocena wymaga doświadczenia i niezwykle 

trudno jest rozstrzygać, czy to niedokształcenie mowy pochodzenia korowego o typie ruchowym, 

czy opóźnienie rozwoju mowy. Zwracam zatem uwagę na drugi typ diagnozy – diagnozę 

wynikającą z terapii. Dopiero na podstawie uzyskiwanych efektów będzie możliwe to 

rozstrzygnięcie.  

„Całościowe badanie logopedyczne” jest praktycznym narzędziem pomocnym podczas 

diagnozowania logopedycznego. Narzędzie to jest zestawem prób, które umożliwiają całościową 

ocenę posługiwania się językiem przez dziecko, pomagają sformułować diagnozę, określić 

założenia oddziaływań logopedycznych i zaplanować program terapii dla konkretnego dziecka. 

Pamiętajmy o tym, że nie w każdym przypadku realizujemy wszystkie próby. Logopeda wie o tym 

(potrafi wyjaśnić rodzicom) i decyduje o tym, które części badania będą zrealizowane.  

 

– Co poradziłaby pani początkującym logopedom diagnozującym dzieci z opóźnionym rozwojem 

mowy? Jak uniknąć błędu?  

 

– Jeśli mogę coś poradzić młodym logopedom: nie śpieszcie się państwo ze stawianiem diagnoz, na 

pewno nie róbcie tego po jednym czy dwóch spotkaniach. Zaczynajcie od sformułowania założenia, 

czy macie do czynienia z opóźnionym, czy z zaburzonym rozwojem mowy, następnie nadal 

obserwujcie dziecko w trakcie dalszych prób diagnostycznych i w czasie prowadzonej z nim terapii. 

Analizujcie uzyskiwane efekty i jednocześnie pytajcie rodziców (traktujcie ich jak partnerów), jak 

wygląda praca z dzieckiem w domu, czyli wykorzystujcie drugi typ diagnozy – diagnozę 

wynikającą z terapii. Pamiętajcie, że dobra współpraca z rodziną zarówno w diagnozowaniu 

dziecka, jak i w terapii jest ogromnie ważna.  

 

– A jeśli dziecko ma opóźniony rozwój mowy ze względów środowiskowych i nie można liczyć na 

współpracę z rodziną?  

 

– Jeśli dziecko jest zaniedbane środowiskowo, diagnoza musi być rozłożona na wiele spotkań. 

Najpierw trzeba przyzwyczaić dziecko do funkcjonowania w sytuacji zadaniowej, przyzwyczaić je 

do wykonywania poleceń, potem dopiero możemy je oceniać, czyli analizować wyniki prób badania 

logopedycznego.  

 

– Jakie według pani są najczęstsze przyczyny opóźnionego rozwoju mowy?  

 

– Opóźnienie rozwoju mowy może być spowodowane wieloma czynnikami, m.in. brakiem 

stymulacji ze strony środowiska, ale także przyczynami emocjonalnymi. Dziecko może być 

nieprzyzwyczajone do stawiania mu jakichkolwiek wymagań. Na ogół bawi się samo, np. jeździ 

samochodami po podłodze. Nie potrafi wykonywać działań naprzemiennych z drugą osobą. Zdarza 

się tak, kiedy rodzina nie potrafi funkcjonować wspólnie, czerpać radości z bycia razem. Dziecko 

jest często „spychane” do roli odbiorcy komunikatów słownych. W przeszłości przy próbach 

komunikacji najpierw niewerbalnej, a później werbalnej nie wzmacniano w odpowiednim czasie 
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(przytuleniem, uśmiechem, wzięciem na ręce) tych zachowań dziecka i dziecko wycofało się z 

sytuacji komunikacyjnych. Ekspresja słowna nie pojawia się lub jest bardzo uboga, ograniczona 

może być gestykulacja – mamy do czynienia z opóźnieniem rozwoju mowy.  

Brak poczucia bezpieczeństwa w rodzinie lub zbyt duże wymagania stawiane dziecku budzą 

nieuświadomiony lęk przed mówieniem. Innym powodem może być „chęć bycia młodszym 

dzieckiem” niż jest się w rzeczywistości. Charakteryzuje to dzieci, które są bardzo długo karmione 

piersią, nie podejmują samodzielnych prób jedzenia łyżeczką, zbyt długo nie są uczone 

samoobsługi ani treningu czystości albo w nieświadomy dla siebie sposób za pomocą braku mowy 

„walczą” o swoją pozycję w rodzinie. Takie dziecko w wieku trzech lat funkcjonuje jak 

półtoraroczne, choć ma prawidłowy potencjał rozwojowy i mogłoby być bardziej samodzielne i 

komunikatywne.  

W przypadkach opóźnionego rozwoju mowy istniejąca w każdym dziecku naturalna potrzeba 

samodzielności zwykle niezamierzenie, ale skutecznie, jest hamowana przez rodziców. Myślę, że w 

wielu przypadkach przyczyną może być też opóźniona mielinizacja dróg nerwowych, o czym ponad 

40 lat temu pisała już prof. Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, ale to jest trudne do 

jednoznacznego potwierdzenia.  

 

– Czy kieruje pani dzieci do innych specjalistów, żeby sprawdzić diagnozę?  

 

– Jeśli przypuszczam, że dziecko ma opóźniony, a nie zaburzony rozwój mowy, robię to, co jest 

obowiązkiem logopedy: zbieram szczegółowy wywiad, przeprowadzam ocenę rozwoju dziecka i 

jego komunikacji, również pod kątem rozwoju mowy w rodzinie. Oceniam aktualny i w przeszłości 

rozwój psychoruchowy dziecka. Sprawdzam za pomocą próbek pedagogiczno-logopedycznych, a 

więc orientacyjnie (każdy logopeda powinien to umieć), czy dziecko funkcjonuje prawidłowo w 

sferze poznawczej, ruchowej, emocjonalno-społecznej, czyli na poziomie wieku. Jeśli któraś ze sfer 

jest słabsza, a ja jako logopeda nie radzę sobie z jej oceną, wtedy wysyłam dziecko do specjalisty – 

psychologa. Jeśli zauważam jakieś objawy wskazujące na niewłaściwe funkcjonowanie OUN – do 

neurologa. Badanie słuchu najpierw wykonuję samodzielnie, robię próbki orientacyjne. Oceniam 

barwę głosu, która też może wskazywać na zaburzenie słuchu. W wywiadzie zadaję matce pytania o 

to, czy wydarzyło się coś, co mogłoby wpłynąć – od momentu badań przesiewowych do chwili 

obecnej – na stan narządu słuchu. Jestem przeciwnikiem wysyłania każdego dziecka do różnych 

specjalistów. Jest to dla rodziców kosztowne i obciążające emocjonalnie nie tylko ich, ale i dziecko; 

robię to tylko w uzasadnionych przypadkach i zawsze staram się wyjaśnić rodzicom powód 

skierowania dziecka do specjalisty.  

 

– Kiedy istnieje uzasadniony powód do niepokoju, że dziecko ma opóźniony rozwój mowy?  

 

– Specjaliści rożnie formułują odpowiedź na to pytanie. Nie zgadzam się z klasyfikacją 

opóźnionego rozwoju mowy Antoniego Pruszewicza, zamieszczoną w podręczniku „Foniatria” z 

1992 r. – autor połączył w niej formy zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy. Znalazło się tam 

jednak bardzo ważne zdanie, mianowicie prof. Pruszewicz twierdzi, że do 15. miesiąca życia u 

dziecka może występować fizjologiczna niemota. Uważam, że po tym czasie, jeśli dziecko nie 

mówi pojedynczych słów, chociażby onomatopei, powinno być skonsultowane przez logopedę. W 

pewnym sensie można powiedzieć, że jego rozwój mowy jest już opóźniony. Moim zdaniem, 

dziecko w tym wieku powinno być na etapie lub już za etapem holofrazy, powinno łączyć już dwa 
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wyrazy, co jest podstawą do kształtowania się fleksji. U niemówiącego dziecka logopeda musi 

dokładnie ocenić rozumienie wypowiedzi słownych, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, 

dzielenie wspólnego pola uwagi, działania naprzemienne itd. Pozwoli to wyeliminować różne inne 

nieprawidłowości, czyli potwierdzić przypuszczenie, że rozwój mowy jest „tylko” opóźniony, a nie 

zaburzony. Logopeda poinstruuje rodziców, na czym polega „kąpiel słowna” i protodialogi. Uczy 

ich, jak podczas zabawy stymulować rozwój mowy dziecka. Pokazuje rodzicom, na czym polega 

dialog, przekazuje wzór zachowania pomocny podczas mobilizowania dziecka do kontaktu 

słownego, stosowania pozytywnych wzmocnień, nagradzania przy każdej, nawet nieudolnej 

produkcji słownej. „Kąpiel słowna” – to próba bodźcowania, czyli zwiększania liczby bodźców w 

odniesieniu do desygnatów, przekazywanie wzorca w sytuacji, w której wyzwala się w dziecku 

potrzebę ekspresji słownej. W wyniku takich działań, jeżeli mamy do czynienia z opóźnieniem 

rozwoju mowy, stopniowo pojawia się produkcja słowna.  

 

– Czy inne metody terapeutyczne mogą skutecznie wspierać terapię logopedyczną w opóźnionym 

rozwoju mowy?  

 

– Uważam, że korzystne są wszystkie oddziaływania rozwijające funkcje poznawcze dziecka, 

uczące współdziałania z drugim człowiekiem, tworzące relację z drugim człowiekiem, 

wzmacniające rozwój dużej i małej motoryki.  

Niezwykle ważne są ćwiczenia rytmiczne, rytmizacja mowy – logorytmika uczy rytmu w 

połączeniu ze słowem, sylabicznej struktury wyrazów, w wyniku czego dziecko zaczyna próbować 

łączyć sylaby – powstają wyrazy. Integracja sensoryczna (SI) nie zastąpi terapii logopedycznej w 

przypadkach opóźnionego rozwoju mowy, ale może ją skutecznie wspomagać.  

 

– Jaki powinien być program zajęć dla dziecka z opóźnionym rozwojem mowy?  

 

– W ramach zajęć należy, w miarę możliwości, stwarzać naturalne sytuacje komunikacyjne, czyli 

organizować zajęcia w taki sposób, aby pobudzać w dziecku potrzebę przekazania komunikatu 

słownego. Będziemy proponować rożnego rodzaju zabawy, podczas których dziecko będzie chciało 

wejść w rolę nadawcy. Pożądane są próby wybrzmiewania samogłosek, robimy to zawsze podczas 

zabawy, próbując nadać produkcjom dźwiękowym jakieś znaczenia, aby dziecko mogło 

wykorzystać te produkcje brzmieniowe do komunikacji. Wskazane jest stosowanie elementów 

logorytmiki, zajęcia z zakresu dużej i małej motoryki, także zajęcia polegające na łączeniu ruchów 

w obrębie aparatu artykulacyjnego, takie ćwiczenia, które polegają na naśladownictwie ciągów 

ruchowych, „przełączanie się” z jednego układu na drugi. Trzeba także „zaznaczyć” rolę fleksji w 

języku polskim i robić ćwiczenia z tego zakresu. Przydadzą się ćwiczenia rozwijające budowę zdań.  

 

– Czy trzeba prowadzić także ćwiczenia słuchu fonemowego?  

 

– Jeśli chodzi o ćwiczenia słuchu fonemowego, uważam, że dziecko z opóźnionym rozwojem 

mowy ma słuch fonemowy prawidłowy w 100%, ponieważ funkcja ta jest podstawą rozumienia 

wypowiedzi słownych. Różnicowanie fonemów u tych dzieci jest prawidłowe, mimo że ekspresja 

jest ograniczona. Moim zdaniem, stwierdzanie u dzieci zaburzeń słuchu fonemowego jest w wielu 

przypadkach nadużyciem. Jeżeli dziecko podczas badania pokaże kasę zamiast kaszy czy zebrę 

zamiast żeber, mechanizm jego działania jest inny – dziecko niejako „przekłada” wzorzec słuchowy 
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na własną produkcję i odwołuje się do swojego własnego wzorca czuciowo-ruchowego. Pokazuje 

desygnat, którego znaczenie zgodne jest z jego własną produkcją fonemów. Nie ma to nic 

wspólnego z zaburzeniem słuchu fonemowego. Dziecko, które ma pełne rozumienie mowy, nie ma 

zaburzeń słuchu fonemowego. Możemy w ramach ćwiczeń logopedycznych uwrażliwiać 

umiejętność różnicowania fonemów, jeśli dziecko ma paralalię albo tylko przetrwałe zjawiska 

rozwojowe w postaci przedłużających się substytutów. 

Na zakończenie rozmowy pragnę zachęcić do ciągłego zastanawiania się nad każdym dzieckiem 

– dlaczego ono nie mówi lub mówi nieprawidłowo, czy rozumie na poziomie wieku wypowiedzi 

słowne. Warto tak formułować diagnozy, aby informowały one o stanie mowy dziecka i 

wywołujących go mechanizmach (patomechanizmach). Ponosimy przecież odpowiedzialność za 

nasze słowa dotyczące podopiecznych, słowa wypowiedziane, a tym bardziej napisane, np. w 

opiniach logopedycznych. 

 

Rozmowę przeprowadziła logopeda Karina Szafrańska  

 

Wywiad został zamieszczony na łamach „Forum Logopedy”, we wrześniu 2014 r. 

 

dr n. hum. Danuta Emiluta-Rozya  

Logopeda teoretyk i praktyk z wieloletnim stażem pracy zawodowej, od 1984 roku związana z 

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się 

kształceniem przyszłych logopedów i prowadzi działalność logopedyczną na rzecz dzieci z 

zaburzeniami mowy. Zainteresowania naukowe: metodologia badań logopedycznych, diagnoza 

różnicowa form zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy, typologie i charakterystyka trudności 

w językowym porozumiewaniu się. Jest współautorką (z prof. Haliną Mierzejewską) jednej z 

klasyfikacji form zaburzeń mowy oraz autorką klasyfikacji etiologicznej dyslalii. Współtworzy 

Centrum Adesse, gdzie konsultuje małych pacjentów z trudnościami w rozwoju mowy.  

 

 

 


