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WCZESNE  WSPOMAGANIE  

ROZWOJU  MOWY  DZIECKA 

–  FORUM  WYMIANY  DOŚWIADCZEŃ 

adania nad rozwojem mowy wykazały ponad wszelką wątpliwość, że jest to 
jedyna umiejętność, której wczesne opanowanie decyduje o korzystnej 
pozycji dziecka w dalszym życiu. 

Z moich obserwacji wynika, że choć wolniejszy rozwój mowy nie zawsze musi 
się skończyć kłopotami w szkole, to dzieci, które wcześniej umieją mówić, bardzo 
rzadko mają problemy z nauką. 

Z drugiej strony – im więcej dziecko myśli, tym bardziej rozwija się jego mowa. 

Jeśli dostarczymy mu właściwych wzorców językowych, to będzie w pełni mogło 
wykorzystać swoje potencjalne zdolności do nauki. Mówienie stanie się pożywką 
dla jego inteligencji. Nie ma prawidłowej mowy bez prawidłowego myślenia. 

Musimy więc być niezwykle wrażliwymi i wnikliwymi obserwatorami rozwoju 
mowy dziecka. W dzisiejszych czasach, kiedy liczba dzieci z deficytami powiększa 
się, coraz większe są rzesze logopedów. Należy więc świadomie korzystać z ich 
pomocy i wskazówek. 

Nowoczesna profilaktyka logopedyczna sięga już do okresu prenatalnego 
i postnatalnego, gdyż jak słusznie się zauważa rozwój mowy czynnej dziecka 
rozpoczyna się już z chwilą jego narodzin. 

„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,  
ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać. 

I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców” 
J. Śniadecki 

Małe dziecko uczy się mówić, słuchając otoczenia. Mechanizm przekazywania 
mowy i przyjmowania jej przez dziecko jest bardzo skomplikowany. 

Dziecko musi usłyszeć dany wyraz 50–100 razy, aby samodzielnie go użyć. 

Do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego małego dziecka, nie-
odzowna jest więź z matką (rodzicami). Fizyczna obecność matki jest dziecku do 
trzeciego roku życia bardziej potrzebna niż pokarm lub nawet sen. 

Dziecko musi słyszeć w swoim otoczeniu dużo dobrej mowy, istnieje nawet 
określenie „kąpiel słowna”. Są kobiety, które mówią do swojej pociechy ciągle, 
opowiadając, co się wokół dzieje. Dla osób postronnych może się to wydać iry-
tujące, ale małemu dziecku jest to bardzo potrzebne. Warto przypomnieć sobie 
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chociażby nasze babcie, które w długie zimowe wieczory śpiewały lub opowiadały 
różne historie. Bardzo istotne jest, aby wyrobić w sobie nawyk opowiadania 
dziecku o wszystkim, co się robi, o przedmiotach, których się używa oraz 
o czynnościach następujących po sobie np. to jest ziemniak, to duży ziemniak, 
potrzymaj ziemniak, a teraz przekroję ziemniak, ugotujemy ziemniaki. 

Istnieje tzw. „złoty okres” w rozwoju mowy, który trwa od urodzenia do 
trzeciego roku życia dziecka. W tym okresie mowa u dzieci wychowywanych we 
właściwych okolicznościach powinna rozwijać się sama. Otoczenie ma świadomie 
organizować sytuacje i w nawiązaniu do nich do dziecka mówić, mówić i jeszcze 
raz mówić. Trzeba jednak pamiętać, aby słowa kierować do dziecka a nie obok 
niego, musi ono widzieć naszą twarz i usta powtarzające niejednokrotnie ten sam 
wyraz (np. po każdym zjedzeniu posiłku mówić „nie ma”). Należy wykorzystać 
czas lub momenty, kiedy dziecko jest zainteresowane naszą twarzą (matkom dzieci 
ruchliwych radzę pomalować usta czerwoną pomadką). Należy się postarać, aby 
w tle rozmowy z dzieckiem nie było żadnych rozpraszających dźwięków. 

 Proces ten powinien przebiegać w sposób jak najbardziej naturalny. Jeśli 
zauważamy, że dziecko jest zainteresowane daną sytuacją lub wyrazem – wyko-
rzystajmy to. Silne, emocjonalne zaangażowanie dziecka sprzyja rozwojowi 
mowy! Będzie ono znacznie chętniej i więcej mówiło, jeśli przekona się, że przy-
nosi to efekty – mama mnie słucha, bo odpowiada mi! Wymowa winna być 
dokładna i wyraźna, należy unikać niepotrzebnych spieszczeń i zdrobnień. Należy 
wystrzegać się też szorstkości i cierpkości. Musimy dawać dziecku wzór wymowy. 

 

CO ROBIĆ, ABY ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA? 

1. Warto zadbać o dobre słyszenie. Jeśli rodzic jest zaniepokojony stanem słuchu 
dziecka, należy skierować go do lekarza. Ważne jest ćwiczenie słuchu, np. 
poszukiwanie źródła dźwięku, kołysanie się z malcem trzymanym w ra-
mionach w rytm śpiewanej lub słuchanej melodii, rozpoznawanie głosów 
z otoczenia. Rozwijanie słuchu to także słuchanie i naśladowanie odgłosów otoczenia, 
czy wydawanych przez różne zwierzęta (można razem z malcem zrobić 
książeczkę z wklejanymi lub rysowanymi zwierzątkami). 

2. Usprawnianie narządów mownych (języka, warg, podniebienia mięk-
kiego) poprzez prawidłowe oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie. Ćwiczenia 
języka warto zamienić w zabawę ruchową całego ciała. Powinny one sprawiać 
dziecku radość. 

3. Zabawy ruchowe połączone ze śpiewem lub słowem rymowanym, 
ułatwiają wymowę samogłosek, a z czasem dopowiadanie prostych sylab i wy-
razów. Wywołują próby związane z mówieniem pod warunkiem, że są 
dostosowane do poziomu dziecka. Posługujemy się więc słownictwem jak 
najprostszym (np. „Idzie kominiarz...”, „Jedzie, jedzie pan...”, „Ważyła myszka 
kaszkę, ważyła...”, „Stary niedźwiedź...”). 
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4. Wierszyki z dużą ilością wyrazów dźwiękonaśladowczych, ćwiczą pamięć 
słuchową, rozwijają wyobraźnię dziecka, które w sposób naturalny włącza się 
w recytację wiersza, dopowiadając to, co umie, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

5. Wyliczanki, wyrabiają poczucie rytmu, wypowiadane wielokrotnie z właściwą 
sobie melodią i intonacją. Uczą też liczb, kolorów, imion (np. „Ele mele 
dutki...”, „Pan Sobieski miał trzy pieski...”). 

6. Rysowane wierszyki, ułatwiają rozumienie tekstów dodatkowo poprzez zwol-
nienie tempa mowy przez rysującego, zachęcają do naśladowania czynności ryso-
wania, rozwijają komunikację językową. Można rysować buzie misiów smutnych, 
złych, zadowolonych, zaskoczonych i układać do tego wierszyki lub historyjki. 

7. Proste zagadki, pomagają w umiejętności definiowania pojęć. Dla najmłodszych 
dzieci mogą one brzmieć: „ Co to jest? - świeci na niebie, żółte. Dopiero po takim 
treningu można podjąć z dzieckiem próby odgadywania trudniejszych zagadek. 

8. Czytanie dziecku wpływa na emocjonalny rozwój, wzbogaca słownik, pamięć 
i wyobraźnię. Początkowo są to książeczki z pojedynczymi obrazkami, np. 
zwierząt czy roślin, które rodzic nazywa i o nich opowiada. Z czasem można 
włączyć proste teksty: zagadki, wierszyki z odgłosami, które dziecko uwielbia 
powtarzać, aż do znudzenia a często do momentu, kiedy samo będzie potrafiło 
powiedzieć fragment tekstu. Należy pamiętać, aby treść książki była dostoso-
wana do możliwości percepcyjnych. 

9. Opanowywanie nazw kolorów to dla wielu maluchów proces porównywalny 
do orientacji przestrzennej. Ważna jest tu wizualizacja nazw kolorów, tak aby 
abstrakcyjna nazwa odnosiła się do konkretnych przedmiotow, np. czerwony jak 
serce, zielony jak trawka, żółty jak cytrynka. Można zorganizować zabawę 
w szukanie w pokoju wszystkich rzeczy, które są np. czerwone – w ten sposób 
ćwiczymy także spostrzegawczość dziecka. 

 10. Rozwój motoryczny jest niezwykle ważny dla dobrego rozwoju mowy. Chodzi 
tu zarówno o motorykę małą jak i dużą. Sprawność rąk dziecka już od 
początkowych miesięcy (wykonywanie prostego ruchu pa, pa) wpływa np. na opano-
wanie mowy czynnej. Należy więc usprawniać dziecko ruchowo, poprzez 
zabawy typu: skakanie, stanie na jednej nodze, zabawy z piłką, chodzenie po 
murku. Dla sprawnego pisania należy usprawniać ręce poprzez lepienie 
z plasteliny, nawlekanie koralików, wydzieranie, malowanie palcami. 

 

PODSUMOWANIE 

JAK POMAGAĆ DZIECKU W NAUCE MÓWIENIA? 

 Opowiadaj mu o wszystkim – o ludziach, przedmiotach i czynnościach. 

 Pokazuj mu to, o czym mówisz. 

 Za pomocą jasnych zdań opisuj najpierw najbliższe otoczenie, a następnie 
stopniowo rozszerzaj świat dziecka. 

 Często powtarzaj te same informacje. 
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 Zostawiaj mu czas na mówienie. 

 Nie uprzedzaj jego pragnień – daj mu szansę na to, by mogło poinformować 
Cię, że np. chce mu się pić. 

 Uświadom dziecko, że mowa jest pożytecznym narzędziem, dzięki któremu 
można osiągnąć zamierzony cel (dzieciom jest obojętne, w jaki sposób prze-
kazują informacje. Skoro wskazywanie i pochrząkiwanie przynosi pożądany 
efekt, to po co się odzywać?). 

 Naśladuj wymawiane przez dziecko dźwięki, tak jakbyś z nim rozmawiał. 

 Bądź ożywiony, różnicuj ton wypowiedzi i intonację głosu oraz wyraz twarzy. 

 Niech dziecko widzi twoją twarz, kiedy mówisz. 

 Pozwól mu być inicjatorem komunikacji między wami. 

 Czytaj mu książki i czasopisma. 

 Postaraj się, by była to dobra zabawa! 

Patrycja Węgrzyńska 
 
 
 
 
 
Jolanta Gęsiarz 
pedagog 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Częstochowie 

WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU 

DZIECI  Z  ZABURZENIAMI  ZE  SPEKTRUM 

AUTYSTYCZNEGO  I  ICH  RODZICÓW  

–  PRACA  Z  GRUPĄ 

d kilku lat prowadzimy w poradni grupy wczesnego wspomagania 
rozwoju dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autystycznego i ich ro-
dziców. Naszą pomocą objęte są dzieci z Zespołem Aspergera i wysoko 

funkcjonujący autystycy. Doświadczenia wykazały, iż praca grupowa jest najlepszą 
formą rozwijania kompetencji społecznych u tych dzieci. Zajęcia grupowe 
stanowią też korzystną formę wsparcia dla ich rodziców. 

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO 

Spektrum autystyczne to szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o ce-
chach autystycznych. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami 
interakcji społecznych i komunikacji, znacznie ograniczonymi zainteresowaniami 
i bardzo powtarzalnym zachowaniem. 
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