
O opóźnionym rozwoju mowy słów kilka czyli... 

Mamo, Tato -  ja chcę mówić! 

 

 Świadomość rodziców w dzisiejszych czasach stale się poszerza. Wielu z nich  

w sposób odpowiedzialny  podchodzi do wychowania dziecka i bacznie obserwuje etapy jego 

rozwoju. W aspekcie tym nie można pominąć rozwoju mowy, który powiązany jest  

z rozwojem fizycznym dziecka. Maluch na etapie głużenia zdobywa umiejętność unoszenia 

główki, w okresie gaworzenia siada, a kiedy potrafi już utrzymać pionową pozycję 

rozpoczyna się etap wypowiadania pierwszych słów. Co jeśli pierwszych słów jest niewiele? 

Kiedy należy się martwić?  

 Coraz częściej logopedzi, diagności konfrontują się z pytaniem opiekunów - Co mamy 

robić? Nasze dziecko nie mówi.  

 Czym jest norma, a co od danej normy odbiega? By odpowiedzieć na to pytanie 

należy zapoznać się z naturalnymi etapami rozwoju mowy. 

 W podejmowanym temacie warto przypomnieć, że dziecko od urodzenia posługuje się 

dźwiękiem. Płacz i krzyk są naturalnym sposobem komunikowania się niemowlęcia  

z otoczeniem. Na początku sygnalizuje tak swoje potrzeby - głód, przemoczoną pieluszkę, 

dolegliwości bólowe, czy naturalną potrzebę bliskości. Z czasem zaczyna zauważać, że 

krzykiem i płaczem może przywołać swojego opiekuna, który zaspokaja jego potrzeby. 

Przybiera to zatem bardziej intencjonalną formę. 1 

 Około 2-3 miesiąca życia dziecko zaczyna głużyć (pojawiają się samorzutne dźwięki, 

które świadczą o dobrym samopoczuciu dziecka, rusza ono rączkami, nóżkami, wydając przy 

tym dźwięki i wyzwalając aktualne pokłady energii). Nieświadomie wokalizuje także swoje 

pierwsze samogłoski. Dla przypomnienia, warto zwrócić uwagę na to, że głużą także głuche 

dzieci. Około 6 miesiąca życia pociecha zaczyna bawić się dźwiękiem - gaworzy. Przybiera 

to już formę świadomej zabawy własnym głosem - powtarza zasłyszane z otoczenia dźwięki, 

powtarza poszczególne sylaby (są one charakterystyczne dla danego języka). W 9 miesiącu 

pojawia się gest wskazywania palcem. Dziecko, które kończy roczek powinno samodzielnie 

wypowiadać kilka słów, nazywać niektóre czynności i przedmioty z najbliższego otoczenia, 

rozumieć kierowane do niego proste komunikaty. Powtarza również chętnie sylaby i słowa 

wypowiadane przez osoby dorosłe. Okres ten nazywany jest przez prekursora polskiej 

logopedii Leona Kaczmarka etapem sygnału (melodii). Trwa on do pierwszego roku życia. 

Maluch, kończący roczek powinien posługiwać się kilkoma wyrazami, zwykle jest  

ich 3 do 5.2 

 Kolejnym etapem jest okres wyrazu, niezmiennie trwa on od pierwszego do drugiego 

roku życia. W dalszym ciągu poszerza się zasób słownikowy. Pod koniec tego okresu dziecko 

potrafi wyartykułować wszystkie samogłoski ustne (a, o, e, u, y), oprócz nosowych (ą, ę), 

posługuje się spółgłoskami m, t, b, d, k, d, czasem również ś, ć. Struktura wypowiedzi jest 

zaburzona z uwagi na niską sprawność narządów artykulacyjnych, występuje również 
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zmiękczenia głosek. Dwulatkowi trudności mogą sprawiać głoski tylnojęzykowe (k, g) oraz 

wargowo-zębowe (f, w).3 

 Trzylatek zaczyna wchodzić w kolejny etap, który jest nazywany etapem zdania. 

Umiejętności komunikacyjne, które nabył maluch stale się poszerzają. Potrafi on już 

wyartykułować spółgłoski wargowo-zębowe (f, fi, w, wi),  wargowe (p, pi, b, bi, m, mi) 

środkowojęzykowe (ś, ź, ć, dź, ki, gi) oraz tylnojęzykowe (k,g). Na tym etapie zdarza się, że 

głoska k zastępowana jest t, zaś g zamieniana przez d. Często dochodzi do substytucji ch na f. 

Mieści się to w normie i nie powinno budzić niepokoju. 

 Zasób słownikowy dwulatka oscyluje w obrębie 400 słów. Trzylatek może operować 

nawet 1000 słów.4  

 Każdego dnia kompetencje językowe ulegają doskonaleniu. Po ukończeniu trzeciego 

roku życia mały człowiek wchodzi w kolejne stadium nazywane okresem swoistej mowy 

dziecięcej, trwa ono do siódmego roku życia. Realizowane są już wszystkie samogłoski  

i większość spółgłosek z pominięciem głosek szumiących (sz, ż, cz, dż), które pojawiają się na 

przełomie czwartego i piątego roku życia oraz głoski r (powinna zostać opanowana do 

szóstego roku życia). Pięciolatek operuje około 2000 słów, zaś 6 latek potrafi opanować 

nawet do 4500 wyrazów. 5 

 Jeśli jednak słów nie przybywa, a trzylatek zamiast budowania prostych, ale dłuższych 

zdań posługuje się tylko kilkoma wyrazami, a jego mowa jest zrozumiała tylko dla 

najbliższego otoczenia, niezbędna jest wizyta u logopedy w celu diagnozy opóźnionego 

rozwoju mowy.  

 Należy zatem krótko zdefiniować i przybliżyć kiedy mamy do czynienia ze 

zjawiskiem Opóźnionego Rozwój Mowy (nazywanego również terminem alalia prolongata). 

Potocznie określony jako ORM, jest niczym innym jak niższą kompetencją językową  

i komunikacyjną w czasie, kiedy dziecko kształtuje te umiejętności. Co oznacza, że jego 

aktualne osiągnięcia odbiegają od ogólnie przyjętej normy rozwoju mowy. 

 Wyróżnić można samoistne (proste) opóźnienie rozwoju mowy, wówczas nie 

obserwuje się u dziecka dodatkowych obciążeń oraz niesamoistne, wtedy gdy 

współtowarzyszy mu niedosłuch, głuchota, niepełnosprawność intelektualna, autyzm bądź 

mózgowe porażenie dziecięce.6 

 Kochany rodzicu, dziecko potrzebuje nie tylko Twojej obecności, ale kontaktu 

werbalnego. Dorośli często nie potrafią bawić się ze swoimi dziećmi. Przypomnij sobie 

jednak czasy, kiedy to ty byłeś dzieckiem. Jakie miałeś pomysły, marzenia? Niektóre wydają 

Ci się absurdalne, głupie? To prawda, ale przez to tak chętnie wspominamy czas dzieciństwa. 

Pomóż maluchowi odkrywać świat wszystkimi zmysłami - wzrokiem, dotykiem, węchem, 

smakiem, czuciem, bądź przy nim. W końcu jesteś dla niego niedoścignionym wzorem. 

Codziennie pomagasz mu odkrywać nowe rzeczy i zdobywać nowe umiejętności, które będą 

towarzyszyły mu w życiu dorosłym. 
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 Ogranicz dziecku korzystanie z tabletu, telefonu i telewizji, nic nie zastąpi czasu 

spędzonego na czytaniu i oglądaniu książeczek. Poproś o to, by dziecko wskazało gdzie jest... 

(np. świnka)?, Jaki dźwięk wydaje krówka? Co widzi na obrazku? Masz dużo okazji do tego 

by poszerzać słownik dziecka. Korzystajcie z 

naturalnych sytuacji. Burzycie wieżę -bam, 

bam, sprzątacie -szu, szu itd.  Staraj się 

mówić do pociechy normalnie, nie spieszczaj 

wyrazów. 

 Wykonujcie wspólne ćwiczenia 

oddechowe. Spacer po parku jest idealną 

okazją do puszczania baniek bądź 

zdmuchiwania listków z rączek. 

 Ćwiczcie słuch. Bawcie się razem w 

odgadywanie głosów. Można skorzystać  

z gotowych nagrań z odgłosami zwierząt. 

Powiedz mi co słyszysz?  
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 Korzystaj z zabaw paluszkowych, znajdziesz je w książeczkach z zabawami 

paluszkowymi. Poniżej propozycja jednej zabawy z książki K. Sąsiadek ,,Zabawy 

paluszkowe". 

 

Pieski 

Wszystkie pieski spały                 

Pierwszy obudził się ten mały       

Mały obudził średniego, który spał obok niego,  

 

 

Gdy średni już nie spał,  

To duży też przestał,            

 

 

 

Trzy pieski się bawiły,          

Czwartego zbudziły,                  

 



 

 

Cztery pieski szczekały,         

Piątemu spać nie dały7          

 

 

 Bawcie się wspólnie przy muzyce - śpiewamy i wskazujemy części ciała, wykonujemy 

konkretne czynności, reagujemy na polecenia - siadamy, skaczemy, stoimy, biegamy. Ruch 

jest ściśle związany z mową. Nie należy zapominać również o ćwiczeniach dużej i małej 

motoryki.  

 Pamiętaj o właściwej intonacji w trakcie mówienia. Mówiąc również wyrażamy swoje 

emocje, nadaj swojej wypowiedzi melodyjność. Staraj się zaciekawić, pytaj - Ooo...Co to 

jest?, Ja mam misia, a Ty? Gdzie miś ma oczko, nosek? 

 Nigdy nie hamuj naturalnej potrzeby mówienia i odpowiadaj na pytania. Nie krytykuj 

- wspieraj, okazuj dużą życzliwość i bądź cierpliwy. Małymi kroczkami jesteście w stanie 

osiągnąć sukces. 

 

 

Rodzicu, jeżeli zastanawiasz 

się nad tym, czy Twoje 

dziecko potrzebuje wsparcia  

i pomocy, nie czekaj! Zgłoś 

się do Poradni. Twoje 

wątpliwości mają ogromne 

znaczenie - stanowią ważny 

impuls do dalszego działania.  
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