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„Prawidłowe kształtowanie mowy,  

jest fundamentem wychowania człowieka”  

M. Sovak 
 

 

 

Rozwój mowy dziecka zależy od wielu czynników: funkcjonowania ośrodkowego 

układu nerwowego, budowy narządów mowy, słuchu oraz środowiska, czyli rodziny w której 

dziecko się wychowuje. Rozwój dziecka, rozwój człowieka następuje w środowisku w którym 

żyje, w którym rozpoczyna egzystencję poprzez wchodzenie w różne relacje międzyludzkie. 

Bez wątpienia środowisko rodzinne jest naturalnym stymulatorem rozwoju mowy dziecka. 

Dla większości dzieci rodzice są tymi, którzy pierwsi do nich mówią, uczą je poznawać świat 

i z nim się komunikować. Aby proces ten przebiegał prawidłowo muszą być w środowisku 

rodzinnym spełnione pewne warunki korzystne dla rozwoju mowy.  

Nauka mowy przez dziecko ma miejsce już w okresie prenatalnym. W rzeczywistości 

więc od momentu poczęcia, wszystko co znajduje się wokoło, co dzieje się w najbliższym 

otoczeniu, ma niewątpliwie przeogromny wpływ na to, kim staje się ten mały człowiek, jaki 

ma system wartości, jak kształtują się jego mowa. 

W okresie prenatalnym rozwijają się podstawowe organy odpowiedzialne za odbiór  

i nadawanie mowy. Występowanie w tym czasie niekorzystnych czynników działających na 
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organizm matki, może doprowadzić do powstawania różnorodnych nieprawidłowości 

związanych z mową. Tak więc istotne jest stosowanie oddziaływań w zakresie profilaktyki 

logopedycznej wobec rodziców poprzez informowanie o stworzenie optymalnych warunków 

w okresie ciąży począwszy od pierwszych jej tygodni. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

okres pierwszego trymestru. 

W czasie życia płodowego dziecka dopełniają się dwa podstawowe dla kształtowania 

się mowy warunki, czyli wykształcają się narządy mowne oraz rozpoczyna się ich 

funkcjonowanie. Mówiąc o narządach mowy, mam na myśli zarówno organy nadawcze, czyli 

organizujące informacje (obszary myślowe), produkujące substancję (ośrodki i drogi 

nerwowe, krtań, płuca) i kontrolujące (słuch, wzrok, drogi oraz centralne ośrodki słuchowe 

i czuciowe), jak i odbiorcze (słuch, wzrok, drogi oraz centralne ośrodki słuchowe i wzrokowe, 

obszary myślowe).  

Podstawowym i niezbędnym warunkiem decydującym o rozwoju mowy jest  

prawidłowy słuch. W okresie prenatalnym narząd słuchu - ucho, kształtuje się bardzo 

wcześnie, a po urodzeniu jest całkowicie dostosowane do funkcjonowania i spełniania swojej 

roli. Między czwartym a piątym miesiącem życia płodowego dziecko zaczyna reagować na 

bodźce akustyczne. Odbiera ono charakterystyczne cechy dźwięków na drodze 

pozaakustycznej (melodię, akcent, rytm i natężenie dźwięków). W ten sposób przyswaja sobie 

cechy prozodyczne mowy. Pierwszymi zjawiskami, które płód odbiera i rejestruje w swej 

pamięci, są zjawiska rytmiczne: dzięki zmysłowi równowagi czteromiesięczny płód odczuwa 

rytm kolebania w czasie chodu matki, a siedmiomiesięczny płód już słuchowo uczy się rytmu 

bicie serca matki. Płód zaczyna słyszeć od 24 tygodniu życia płodowego. Szybko rozróżnia 

głosy lub muzykę czy inne dochodzące z zewnątrz dźwięki i reaguje na nie. Dzięki temu już 

w życiu płodowym dziecko przyswaja sobie cechy języka rodzimego. Dziecko rejestruje  

w swej pamięci głos matki już w życiu płodowym. Dzięki temu rodząc się dziecko mimo, że 

nie ma pojęcia o mówieniu - doskonale potrafi podświadomie rozpoznać dźwięki mowy jako 

coś znanego i pozytywnie na nie reagować. Warto podkreślać rodzicom, że takie podejście do 

nauki mówienia wskazuje na konieczność rozmowy, komunikacji oraz stosowania haptonomii 

wobec nienarodzonego jeszcze dzieckiem, ponieważ już w tym okresie przyswaja sobie ono 

elementy suprasegmentalne języka (akcent, rytm, melodia, ton). Dziecko będzie po urodzeniu 

potrafiło zidentyfikować głos matki jako coś znanego i bezpiecznego.  

Dziecko przychodzi na świat i poprzez interakcje społeczne dochodzi do nauki 

mówienia. Poprzez wzorce słuchowe i wzrokowe do jej naśladowania, które docierają z jego 
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najbliższego otoczenia, jakim są rodzice, rodzeństwo, najbliższe dziecku osoby, pozwala 

powoli dziecku na przejmowanie kodu językowego, jakim jest mowa.  

Rodzice, rodzina powinna zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka. Czas 

narodzin jest czasem, kiedy komunikacja z nim nabiera szczególnego charakteru. Dziecko 

żywo reaguje na docierające do niego dźwięki i dotyk, rozumie wiele sygnałów, a także umie 

je przekazać matce, przez uśmiech, płacz, czyli kontakt w postaci komunikacji niewerbalnej, 

która również ma istotny sens w rozwoju mowy. Można powiedzieć, iż jest to jeden  

z ważniejszych momentów, w którym matka po raz pierwszy zaczyna kształtować postawę 

komunikacyjną dziecka. Aktywność uczuciowa jaka wyzwala się w najbliższym otoczeniu,  

a szczególnie u matki, ma podstawowe znaczenie dla kształtowania się mowy dziecka. Owa 

aktywność, wiąże się z przemawianiem do dziecka przy każdej codziennej czynności 

wykonywanej przy nim. Podczas wykonywania tych czynności, matka może opowiadać co 

aktualnie robi, czy też nazywać przedmioty, których właśnie używa. Takie sytuacje sprzyjają 

podjęciu dialogu między dzieckiem, a osobą sprawującą nad nim opiekę. Należy podkreślić, 

iż dziecko nie pozostaje biernym kompanem dialogu. Bowiem jego reakcje na wszelkie 

dźwięki mowy są bardzo żywe, wyrażają się w ruchach całego ciała oraz wydawaniem 

pewnych przypadkowych dźwięków.  

Według Susann Schmid - Giovannini głos rodziców jest punktem wyjścia całego 

wychowania słuchowego. Zatem aktywność otoczenia podczas kontaktów z dzieckiem jest 

podstawowym warunkiem dla prawidłowego ukształtowania się mowy dziecka. Wciąż 

stwarzane warunki do nawiązania dialogu z dzieckiem sprzyjają temu, iż ono coraz bardziej 

zaczyna rozumieć owe wypowiedzi, z których stopniowo wyabstrahuje system językowy. 

Taki sposób oddziaływania na dziecko nazywa się „kąpielą słowną”, która ma ogromne 

znaczenie stymulujące na mowę, a także wrażliwość słuchową. Jak najczęściej należy 

prowokować dziecko do wydawania różnorodnych dźwięków, co stanowi znakomitą 

gimnastykę narządów mowy.  

Poza tym nadal istotnym elementem jest kontynuowanie profilaktyki logopedycznej 

wobec rodziców w opiece nad noworodkiem w celu prawidłowego rozwoju narządów 

artykulacyjnych i aparatu oddechowego. Ten zakres powinien dotyczyć informacji jak ważna 

jest rola karmienia piersią, mówienia do dziecka, prawidłowego oddychania przez nos a nie 

przez usta, ochrony uszu przed infekcjami, nie stosowania smoczka jak nie ma potrzeby, nie 

doprowadzenie do ssania palca i tym samym wad zgryzu, zwrócenie uwagi na wędzidełko  

i możliwości pionizacji języka oraz roli prawidłowego połykania. 
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Proces rozwoju mowy przebiega etapami i trwa kilka lat. Zanim dziecko nauczy się 

wyrażać swoje myśli, musi przejść wiele etapów, podczas których stopniowo zdobywa 

umiejętność poprawnego układania narządów artykulacyjnych w sposób charakterystyczny 

dla danej głoski w celu wytworzenia mowy artykułowanej. Mówienie jest sprawnością, która 

kształtuje i rozwija się zgodnie z dojrzewaniem różnych części aparatu mowy i prawidłowego 

sposobu oddychania.  

Według Leona Kaczmarka rozwój mowy dziecka przebiega według określonych 

etapów, z którymi koniecznie należy zapoznać rodziców w celu kontrolowania procesu 

rozwoju mowy u ich dziecka i dzięki temu możliwości dostrzegania wszelkich 

nieprawidłowości.  

Leona Kaczmarek wymienia okresy w rozwoju mowy: 

 zwraca uwagę na etap przygotowawczy (okres prenatalny) 

 okres melodii (0-1) 

 okres wyrazu (1-2) 

 okres zdania (2-3) 

 okres swoistej mowy dziecięcej (3-7) 

Okres melodii przypada na 1 rok życia. Formami wokalnymi są tu krzyk, głużenie  

i gaworzenie. W pierwszym tygodniu życia wokalizacja dziecka polega na krzyku, płaczu 

który od drugiego tygodnia zaczyna przybierać zróżnicowany charakter i jest formą 

komunikowania się między noworodkiem a matką. Krzyk jest też ćwiczeniem aparatu 

oddechowego: wdech-krótki wydech-długi powolny.  

Głużenie pojawia się około drugiego miesiąca życia dziecka. Etap w rozwoju mowy 

dziecka charakteryzuje się niezamierzonym wydawaniem przypadkowych dźwięków. 

Towarzyszą temu nieskoordynowane ruchy kończyn i całego ciała. Głużenie to jeszcze nie 

mowa, ale nieświadome ćwiczenia narządów artykulacyjnych do czynności mówienia. Głużą 

wszystkie dzieci zarówno słyszące, niesłyszące i niedosłyszące. W prawidłowym rozwoju 

mowy traw około trzy-cztery miesięcy życia. Głużenie w przypadku dzieci niesłyszących  

i niedosłyszących wydłuża się do 18 miesiąca życia, a potem zanika.  

Gaworzenie pojawia się w szóstym miesiącu życia. Etap w prawidłowym rozwoju 

mowy polegający na zamierzonym powtarzaniu dźwięków. Wielokrotne powtarzanie przez 

dziecko dźwięków i sylab wytwarzanych przez dziecko samonaśladowczo np. ma - ma, la - la, 

ba - ba , ta - ta), z których budujemy wyrazy polskie. Gaworzenie jest treningiem słuchu, 

konkretnie słuchu mownego, nazywanego też słuchem fonematycznym. Gaworzenie nie 
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występuje u dzieci niesłyszących i dlatego jest to bardzo ważna informacja dla rodziców  

w celu kontrolowania tego istotnego momentu w etapie rozwoju mowy u swojego dziecka. 

Okres wyrazu trwa zazwyczaj od 1 do 2 roku życia. Nie zawsze ze zrozumieniem 

wypowiedziany jest przez dziecko pierwszy wyraz, często są to tylko powtarzanie 

usłyszanych dźwięków - czyli echolalia. Stopniowo dziecko mówi wyraz, który kojarzy  

z odpowiednim jego znaczeniem, czyli ze zrozumieniem np. mama, baba. W tym okresie 

jeden wyraz zazwyczaj zastępuje całą wypowiedź dziecka. 

Okres zdania przypada na 2 do 3 rok życia. W tym czasie wyłaniają się poszczególne 

kategorie gramatyczne, gwałtownie wzbogaca się słownik. Mowa ulega dalszemu 

doskonaleniu. Głównie mowa składa się z rzeczowników, choć także spotykamy czasowniki 

używane w niepoprawnych formach gramatycznych. Dziecko powinno wymienić wszystkie 

samogłoski. Słownik dziecka przed ukończeniem 3lat zawiera wiele wyrazów 

dźwiękonaśladowczych. Wielokrotna jest zamiana głosek z szeregu syczącego na głoski  

z szeregu ciszącego, choć zdarza się wymowa głosek z szeregu syczącego.  

Okres swoistej mowy dziecięcej przypada na wiek przedszkolny, który charakteryzuję 

się dynamicznym rozwojem mowy. Kończy się wraz z opanowaniem przez dziecko 

poprawnej wymowy. Słownik dziecka wzbogaca się systematycznie, a coraz sprawniejsza 

praca narządów artykulacyjnych pozwala na wymawianie trudniejszych głosek.  

Dzieci sześcioletnie powinny opanować prawidłową technikę mówienia przed 

rozpoczęciem nauki, gdyż jest to jeden z głównych warunków decydujących o powodzeniu w 

szkole. Ma to wielkie znaczenie w procesie pisania i czytania co przekład się na istotę słuchu 

fonematycznego. 

W wymienionych etapach rozwoju mowy możemy zwrócić uwagę rodzicom  

o dostrzeganych różnicach między dziećmi w stopniu opanowania umiejętności językowych. 

Uzależnione są one nie tylko od indywidualnych możliwości dziecka, ogromne znaczenie ma 

tu wpływ środowiska rodzinnego „wzoru językowego”. Prawidłowy rozwój mowy dziecka 

stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości.  

Mówiąc do dziecka, należy zadbać o to by mowa była poprawna, wyraźna, powolna, 

dokładna i nie powinna zawierać tak zwanego języka infantylnego, czyli spieszczeń. 

Zwracanie się w ten sposób do dziecka hamuje poprawny przebieg kształtowania się jego 

mowy. Jeżeli wzorce mowy w rodzinie, w której wychowuje się dziecko, są prawidłowe, to 

również mowa dziecka rozwijać się będzie odpowiednio, wykluczając oczywiście wszelkie 

zaburzenia rozwojowe. W przeciwnym natomiast razie dochodzi do zaburzeń, wad  

i nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka. W dalszej konsekwencji prowadzi do trudności 
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w nauce czytania i pisania, co owocuje ogólnie niepowodzeniami szkolnymi w szerokim 

zakresie i oczywiście trudnościami w nawiązaniu kontaktów.  

Dlatego też rodzice muszą i powinni pracując nad rozwojem mowy świadomie 

podejmować działania z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej oraz pracy nad 

usprawnianiem pracy narządów artykulacyjnych i aparatu oddechowego. Z dzieckiem trzeba  

i należy: rozmawiać, słuchać, mówić, czytać, opowiadać i odpowiadać na pytania - to 

niewątpliwie działania konieczne, które zapewnią dziecku udany start w społeczność 

dziecięcą, zagwarantują sukces szkolny a także ukształtują osobowość otwartą i gotową do 

podejmowania i rozwiązywania problemów. 

Nie możemy zapomnieć, iż cały proces rozwoju człowieka przebiega w otoczeniu 

społecznym. To, w jaki sposób potrafi on funkcjonować w społeczeństwie w dużej mierze 

zależy od wpływu środowiska rodzinnego. To właśnie dom rodzinny jest idealnym miejscem 

wprowadzającym dziecko w tajniki komunikacji międzyludzkiej i dzięki nim potrafi ono 

opanować tą niezmiernie trudną sztukę. 
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