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Gdy na świat przychodzi nasze maleń-
stwo, kochamy je i otaczamy troską. 

Tej wielkiej miłości towarzyszy często lęk 
o jego zdrowie oraz prawidłowy rozwój. 
Obserwujemy wówczas nasze dziecko i za-
stanawiamy się, czy wszystko z nim w po-
rządku. 

Bardzo często zapominamy, że każde dziecko 
jest odrębną, niepowtarzalną istotą. Jego rozwój, 
choć przebiegający w pewnych ramach określo-
nych przez specjalistów, nie przebiega jednakowo 
u  wszystkich. Mimo to możemy wyszczególnić 
pewne fazy, które nazywamy okresami rozwoju 
mowy. Leon Kaczmarek podzielił ów rozwój w na-
stępujący sposób:
– okres melodii – od urodzenia do pierwszego 
roku życia;
– okres wyrazu – od pierwszego do drugiego 
roku życia;
– okres zdania – od drugiego do trzeciego 
roku życia;
– okres swoistej mowy dziecięcej – od trze-
ciego do siódmego roku życia.

 
Okres melodii
Kiedy trzymamy w ramionach malutkie-
go noworodka, zastanawiamy się, co my-
śli, co czuje, chcielibyśmy wiedzieć, czego 
potrzebuje. Nasz maluszek początkowo 
porozumiewa się z nami jedynie poprzez 
krzyk. To dzięki niemu oznajmia, że jest 
głodny, zmęczony lub zmarznięty. Jest to 

jednocześnie świetne ćwiczenie oddechowe. 
Podczas krzyku noworodek ćwiczy krótki wdech 
i długi, wolny wydech. Niedoświadczeni rodzice 
są często bardzo zmartwieni krzykiem maleństwa, 
a tymczasem natura pracuje na korzyść malucha. 
Warto więc wiedzieć, że niezbyt długo trwający 
krzyk dziecka nie jest dla niego zły, wprost prze-
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mogłosek, spółgłosek lub połączonych spółgłosek 
i samogłosek. Jest to okres głużenia lub gruchania. 
Dziecko wypowiada te dźwięki nieświadomie, 
często jednocześnie machając nóżkami i rączkami. 
To świetne ćwiczenie, przygotowuje ono narząd 
artykulacyjny do trudniejszych zadań. Głużenie 
występuje u wszystkich dzieci, nawet niesłyszą-
cych. W tym okresie następuje coś niezwykłego, 
w mózgu dziecka powstają pierwsze skojarzenia 
między dźwiękami a wykonywanymi ruchami 
ust, języka, żuchwy. Takie gruchanie wywołuje 
u rodziny natychmiastową reakcję w postaci na-
chylania się nad dzieckiem, uśmiechania się do 
niego, kiwania głową, szczebiotania. Nawiązu-
jemy wówczas kontakt z dzieckiem, poświęca-
my mu swoją uwagę, czas, pokazujemy miłość 
i czułość. W  taki sposób, ciesząc się pierwszymi 
dźwiękami, jakie wydaje dziecko i odwzajemnia-
nym kontaktem, wprowadzamy je w następną 
fazę rozwoju mowy – gaworzenie. 

Półroczne dziecko najczęściej śmiało sobie gawo-
rzy. Jest to już zamierzone wypowiadanie dźwię-
ków. Dziecko ćwiczy w ten sposób również słuch. 
Gaworzące maluchy muszą więc słyszeć. Te, które 
nie gaworzą powinny być koniecznie zbadane, aby 
upewnić się, czy z ich słuchem jest wszystko w po-
rządku! W tym okresie niezwykle ważne jest oto-
czenie dziecka. Mama lub tata, mówiąc do dziecka, 
wesoło się z nim bawiąc, ćwiczą tym samym jego 
mowę. Zachęcają je do dalszego gaworzenia. 

Gdy dziecko kończy rok, bardzo dużo rozu-
mie. Potra* też wypowiadać pewne słowa: mama, 
tata, baba. Wiele dzieci ma już dość spory zasób 
słownictwa, ale są też takie, które mówią niewiele. 
Te rozbieżności są najczęściej zupełnie naturalne 
i  związane z tym, że każdy rozwija się w swoim 
tempie. W tym okresie bardzo ważne jest zachęca-
nie malucha do mówienia. Czytajmy mu książecz-
ki, opowiadajmy wspólnie ilustracje. Bardzo ważne 
jest, aby spędzając z dzieckiem czas, wykonując 
różne codzienne czynności, opowiadać, komento-
wać słownie, co robimy. Niejako zalewamy mową 
dziecko, dając mu szansę poznawania praktyczne-
go języka. Dobrze jest jednak zachować równowa-
gę i pamiętać o tym, że aby maluszka zachęcić do 
mówienia, trzeba mu dać odpowiednią ilość czasu. 

ciwnie. Pomaga mu zwiększyć pojemność płuc, 
dotlenić organizm, wzmocnić głos. Oczywiście, 
powinniśmy reagować na krzyk dziecka i elimino-
wać jego przyczynę. 

Gdy nasze dziecko ma dwa, trzy miesiące, za-
czyna wydawać różne dźwięki składające się z sa-
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Dziecko powinno mieć poczucie, że je cierpliwie, 
bez pospieszania wysłuchamy. Jest tu też miejsce na 
naukę szacunku i pewnego rodzaju zasad. Dziecko 
od najmłodszych lat może być uczone tego, że nie 
należy przerywać innym i słuchać ich uważnie. Ro-
dzice są pierwszymi osobami, które dziecko dosko-
nale naśladuje. Od nas uczy się wszystkiego. Jeśli 
wydaje nam się, że nasza pociecha nas nie wysłu-
chuje, zastanówmy się, czy my słuchamy, co ona 

mówi? Czy to pokazujemy? Sądzę, że wielu kło-
potów z dziećmi w wieku dorastania mogl byśmy 
uniknąć, gdybyśmy tak samo uważnie i aktywnie 
słuchali, co mówią nasze dzieci, gdy minie okres 
niemowlęctwa. Nad małym dzieckiem pochylamy 
się, gdy wyda nawet najmniejszy dźwięk, dajemy 
mu swoją najszczerszą uwagę i zainteresowanie. 
Gdy dziecko dorasta, również potrzebuje naszej 
uwagi i aktywnego słuchania. 

 
Okres wyrazu
Jak sama nazwa wskazuje, w tym czasie dziecko 
uczy się niezwykle intensywnie wypowiadać słowa. 
Potra) już wymawiać wszystkie samogłoski oraz 
wiele spółgłosek: p, b, m, t, d, n, k, !, ". Nie oznacza 
to, że wyrazy, które wypowiada, są poprawne pod 
względem artykulacyjnym. Dziecko często opusz-
cza pierwsze sylaby, zastępuje jedne głoski innymi, 
nie wymawia zbitek spółgłoskowych. 

W tym czasie szczególnie ważne jest, abyśmy byli 
dobrym przykładem. Nie wymagajmy jednak od 
dziecka poprawności. Jego aparat artykulacyjny nie 
jest dostatecznie sprawny, aby wypowiadać słowa 
prawidłowo. Nadal spędzajmy z dzieckiem czas, 
czytając, opowiadając, róbmy to jednak z wrażli-
wością i wyczuciem. Są dzieci, które mają zupełnie 
inne zainteresowania. Nie zmuszajmy do ogląda-
nia książeczek. Może lepiej iść z dzieckiem na spa-
cer i  porozmawiać z nim o tym, co spotkaliśmy 
po drodze. Starajmy się nie porównywać mowy 
dziecka z mową innych dzieci, które znamy. Ten 
okres rozwojowy jest bardzo dynamiczny i może 
przebiegać bardzo różnie. Są dwulatki mówiące już 
pełnymi zdaniami, ale też i takie, które bardzo nie-
wiele mówią. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, 
skontaktujmy się z logopedą. Niepokój nie jest do-
bry ani dla nas, ani dla naszego dziecka. 

Okres zdania
Nasze dziecko ma już pierwsze dwa lata za sobą. 
Jego mowa rozwija się w dalszym ciągu. Potra) 
mówić już wiele słów, pojawiają się pierwsze zda-
nia. Pod względem artykulacyjnym mowa jest 
jeszcze bardzo niedoskonała, ale dziecko już zaczy-
na dostrzegać, jak dany wyraz powinien brzmieć. 
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malucha do końca, niezależnie od tego, jak mówi. 
Nie powinniśmy przerywać jego wypowiedzi, po-
prawiać, strofować. Taka niepłynność z czasem 
mija, a mowa rozwija się w dalszym ciągu swoim 
rytmem. Dziecko powinno mieć poczucie, że słu-
chamy tego, co chce powiedzieć, a nie jak mówi. 

Okres swoistej mowy dzieci!cej
To czas, w którym dziecko bardzo intensywnie 
rozwija się pod względem intelektualnym. Jego 
mowa nie jest jeszcze doskonała. Nasza pociecha 
potra) już jednak dość precyzyjnie wyrażać sło-
wami swoje myśli, spostrzeżenia, emocje. Dziec-
ko powoli zaczyna odróżniać głoski: s, z, c, dz 
od ich miękkich odpowiedników, czyli głosek: !, 
#, ", d#. Czasami pojawiają się już: sz, $, cz, d$. 
Trzylatek powinien wymawiać wszystkie samo-
głoski. Dziecko 5-6 letnie potra) wypowiadać 
głoski: sz, cz, $, d$. Pojawia się też r.

Około 3 roku powinniśmy zwrócić uwagę, 
w jaki sposób dziecko wymawia głoski s, z, c, dz 
oraz !, #, ", d#, gdyż ich wymowa może być nie-
poprawna. Jeśli dziecko wsuwa język między zęby 
lub wymawia te głoski dziwnie, skontaktujmy się 
z logopedą. 

Obserwowanie rozwoju mowy naszego dziecka 
jest bardzo pasjonujące. Jego swoista mowa dziec-
ka jest niezwykle kreatywna i pomysłowa. Widzi-
my w niej niezwykłą logikę. Bywa też zabawna. 
Niektóre powiedzonka naszych dzieci pamiętamy 
przecież całe życie. Cieszmy się więc rozmową 
z naszymi dziećmi i łapmy te ulotne chwile z nimi.

 Beata %ledziewska

W tym wieku dziecko jest już bardzo dobrze roz-
winięte poznawczo, bardzo dużo rozumie, ma dużą 
wiedzę. Nie zawsze jednak potra) powiedzieć to, 
co myśli. Teraz szczególnie ważne jest, abyśmy 
dawali dziecku szansę na spokojne wypowiedze-
nie swoich myśli. Powinniśmy zawsze wysłuchać 
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