
Jak wspomagać rozwój mowy u malucha, czyli drugi rok życia dziecka. 

 
Drugi rok życia dziecka w rozwoju mowy nazywamy tzw. okresem wyrazu. Nasz maluch 

rozumie już naprawdę sporo i całkiem sporo potrafi powiedzieć - rozpoczyna się jego przygoda z 

mówieniem. W tym czasie dziecko zaczyna powoli stawiać co raz pewniejsze kroki, co sprzyja 

rozwojowi zarówno ruchowemu jak i rozwoju artykulacji, a wszystko co go otacza staje się 

atrakcyjniejsze. Obserwowanie naszego dziecka podczas, gdy zaczyna się uczyć mówić może być 

naprawdę fascynujące. Oczywiście 12, 13 czy 14 miesięczne dziecko nie mówi zbyt wiele, ale 

rozumie dużo. Potrafi wykonać nasze proste polecenie np. “pokaż, gdzie masz nosek”, “przynieś 

autko” itp. chociaż nie potrafi jeszcze tego powiedzieć. 15, 16 miesięczne dzieci chętnie używają 

gestów, by podkreślić co chcą powiedzieć. Należy pamiętać, że bardzo ważnym gestem jest gest 

wskazywania palcem. Dlatego też jak najwcześniej powinniśmy nasze dziecko w tym geście 

wspierać. Około 18-19 miesiąca życia dzieci zaczynają wyraźnie mówić kilkanaście słów, wyrazy 

dźwiękonaśladowcze “hau”, “bach”, “pa pa” - to już słowa! Dwulatek może też używać sylab na 

nazwanie czego np. “pi”-piłka, “ba”-banan i to również są słowa. Często dzieci mają też swoje 

własne “wyrazy” na określenie pewnych przedmiotów. Rodzic często musi być jeszcze tłumaczem 

swojego dziecka, ale maluch jest w stanie “dogadać” się z innymi. Dziecko w tym czasie fascynuje 

dosłownie wszystko! Mucha latająca w pokoju, kolorowe liście na drzewie, ludzie których widzi 

przez okno, dlatego pamiętajmy by ciągle wspierać nasze dziecko w rozwoju mowy. Nie uciszajmy 

dziecka, starajmy się zatrzymać z nim jeśli zobaczy coś ciekawego i wspólnie nazywajcie to co 

widzicie, to naprawdę ważne dla malucha. Tempo w jakim dziecko uczy się nabywania mowy jest 

naprawdę szybkie, maluch potrafi powiększać swój słownik o jedno słowo co godzinę! Nadal trzeba 

z nim oglądać książeczki, spokojnie można zaangażować malucha w domowe prace sprzątanie, 

gotowanie, segregowanie prania - z pewnością wiele czynności się przedłuży, ale to czego maluch 

się nauczy będzie dla niego bezcenne. Co jest równie ważne podczas stymulowania rozwoju mowy? 

Rozwój tak zwanej motoryki małej, czyli wszelkie zabawy plastyczne i precyzyjne ruchy 

rąk/paluszków. Dlaczego motoryka mała ma ogromny wpływ na rozwój mowy? Przede wszystkim 

wynika to z tego, że ośrodki mózgu aktywujące się podczas czynności związanych z ruchem dłoni 

znajdują się tuż obok tych związanych z ruchami języka i mową. Dwulatek będzie naprawdę 

zafascynowany przewlekaniem sznurówki przez dziurki (oczywiście niezbyt małe), 

przesypywaniem groszków z kubeczka do miseczki, przelewaniem wody, zabawą na tzw. tablicach 

manipulacyjnych, malowaniem/bazgraniem kredkami (można kupić duże woskowe kredki np. w 

kształcie kamyków) - zabawki mogą proste, ale dzięki temu najlepiej spełniają swoją edukacyjną 

funkcję. Nadal nie warto inwestować w skomplikowane, plastikowe zabawki grające, i nadal 

programy edukacyjne nie pomogą w nauce mówienia. Telewizor będzie tylko “przeszkadzaczem” w 

rozwoju mowy dziecka, nawet jeśli będzie włączony w tle.  

Niepokojące może być to, jeśli dwulatek: nie mówi, albo zna tylko kilka słów, nie próbuje 

łączyć dwóch prostych wyrazów, nie reaguje na własne imię, nie używa gestu wskazywania, nie 

reaguje na polecenia, nie podchodzi do swojego opiekuna, by pokazać np. zabawkę, nie nawiązuje 

kontaktu wzrokowego, spędza zbyt wiele czasu przed TV, a jeśli chcemy go wyłączyć reaguje 

krzykiem bądź agresją. Jeśli coś niepokoi cię w rozwoju twojego dwulatka - nie zwlekaj, każdy 

dzień jest dla niego niezwykle cenny. 
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