
Co nieco o wadach wymowy  

� Rozwój mowy jest uwarunkowany 
genetycznie. Dziecko przyswaja sobie 
mowę od najbliższego otoczenia drogą 
naśladownictwa. Rozwój mowy trwa kilka 
lat i w jego przebiegu wyodrębniają się 
pewne okresy, których czas trwania u 
dziecka normalnie rozwijającego się 
można określić w przybliżeniu w sposób 
następujący:  
- okres melodii-od 0 - 1 roku życia               
- okres wyrazu-od 1 - 2 roku życia               
- okres zdania-od 2 - 3 roku życia               
- okres swoistej mowy dziecięcej- od 3 – 7 
roku życia. .  

Do najczęściej spotykanych wad wymowy 

należy dyslalia- nieprawidłowość w 

wymawianiu jednej głoski, kilku głosek, a 

nawet wszystkich. Wyróżniamy tu: 

• sygmatyzm, czyli nieprawidłową realizację 

głosek dentalizowanych:(Ś, Ź, Ć, DŹ, S, Z, C, 

DZ, SZ, Ż, CZ, DŻ) 

• rotacyzm, czyli nieprawidłową realizację 

głoski R 

• kappacyzm, czyli nieprawidłową realizację 

głoski K 

• gammacyzm, czyli nieprawidłową 

realizację głoski G 

• lambdacyzm, czyli nieprawidłową 

wymowę głoski L 

• betacyzm, czyli nieprawidłową realizację 

głoski B 

• mowę bezdźwięczną, czyli wymawianie 

głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne 

odpowiedniki 

• rynolalia (nosowanie) 

• palatolalia 

• inne odchylenia od normalnej artykulacji. 

Wskazówki, jak zapobiegać błędom w 

wychowaniu dzieci z zaburzeniami mowy: 

1. Zapoznać się z prawidłami kształtowania i 

rozwoju mowy dziecka. 

2. Śledzić uważnie proces rozwoju mowy 

dziecka, zwracając uwagę, czy nie pojawiają 

się w nim niepokojące objawy. 

3. Od urodzenia mówić do dziecka językiem 

dorosłych. Spieszczeń używać tylko w 

zabawach. 

4. Nie wymagać od dziecka posługiwania się 

mową dorosłych, ale też nie naśladować jego 

języka. Takie postępowanie zdecydowanie  

utrudnia dziecku naukę mowy. 

5. Nie przestawiać dziecka leworęcznego na 

rękę prawą bez konsultacji  

z psychologiem i logopedą. Takie działanie 

może wywołać jąkanie. 

6. Starać się słuchać, co dziecko do nas mówi, 

ponieważ chętnie słuchane- chętnie mówi. 

7. Zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli 

ma zaburzoną mowę. 

8. Starać się, by zaburzenie mowy zostało 

usunięte przed podjęciem nauki szkolnej. 

Uchroni to dziecko przed otrzymywaniem 

niższych ocen, wyśmiewaniem przez 

rówieśników-stresem.         

UWAGA!- Warto zapobiegać chorobom uszu, 

przewlekłym stanom kataralnym i wadom  

zgryzu (karmić butelką do 1 roku życia! 

smoczki-też!)     

Jednym słowem wczesne wykrycie i terapia 

zaburzeń mowy przynosi szybsze i 

skuteczniejsze efekty.  

� Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym 

powinno daną głoskę wymawiać, a nie 

robi tego, zasięgnijmy porady logopedy. 

Nie opierajmy się wyłącznie na niezbyt 

fachowych pod tym względem diagnozach 

lekarskich. 

 

 

 



Jak motywować dzieci do 

utrwalania prawidłowej wymowy? 

W większości przypadków same ćwiczenia w 

gabinecie logopedycznym to za mało, aby 

osiągnąć sukces w wymowie dziecka. 

Konieczne jest regularne kontynuowanie 

ćwiczeń logopedycznych również poza 

gabinetem logopedycznym. Ważne jest 

utrwalanie, które pozwala na rozwój 

umiejętności nabytych podczas pracy                            

z logopedą.  

Regularna praca i konsekwencja zwiększają 

szansę dziecka na szybsze i łatwiejsze 

rozwiązanie lub zminimalizowanie problemów 

z mową i komunikacją.  

ZASADY PRACY W DOMU 

 Stała pora ćwiczeń- codzienny rytuał 

ułatwia zaakceptowanie przez dziecko 

konieczność codziennego ćwiczenia. 

Nie odkładajmy ćwiczeń na koniec 

dnia z uwagi na zmęczenie dziecka i 

własne. 

 Lepsze ćwiczenia krótkie (nawet po 

kilka minut), ale 2-3 razy w ciągu dnia 

niż jednokrotne i długie- szukamy 

sytuacji zbliżonych do naturalnych do 

powtarzania słów, ćwiczeń buzi, języka 

lub oddechowych np. w sklepie, na 

spacerze, na placu zabaw, podczas 

jazdy samochodem, w trakcie 

przygotowywania posiłku, podczas 

zwykłej rozmowy z dzieckiem. 

 Unikajmy zwrotu „ćwiczenia 

logopedyczne”- lepiej mówić 

„zabawa” lub nazywać konkretnie 

rzecz, którą będziemy wykonywali np. 

„Będziemy gimnastykowali naszą 

buzię i  język” 

 Przeplatajmy zabawę nauką- np. 

podczas kolorowania lub swobodnej 

zabawy prosimy dziecko o 

powtarzanie trudnych słów, robimy 

miny do lustra podczas zabiegów 

higienicznych.  

 Rozwijajmy prawidłową  wymowę 

dziecka angażując wszystkie jego 

zmysły- w ten sposób zwiększamy 

szansę dziecka na poprawę wymowy 

 Zaangażowanie całej rodziny- „zabawa 

w poprawne mówienie”                          

i zaangażowanie rodziny zwiększa 

efektywność. Poza tym to doskonała 

okazja do spędzenia odrobiny czasu 

wspólnie, rodzinnie.  

 Cierpliwość i konsekwencja- Nie wolno 

wyśmiewać się z dziecka, z jego 

sposobu mówienia. Nie pokazujmy 

zniecierpliwienia ewentualnym 

brakiem postępu- efekty pracy prędzej 

czy później pojawią się.  

 

NAGRADZANIE DZECKA 

Motywacja do ćwiczeń nie przyjdzie sama- 

trzeba ją budować cegiełka po cegiełce. 

� Chwal dziecko za każdy postęp- podczas 

ćwiczeń można powiedzieć „Świetnie!”, 

„Bardzo dobrze sobie radzisz”, 

„Doskonale!” 

� Przyznawaj małe (cząstkowe) nagrody 

rzeczowe- wykorzystaj np. tabelę z 

naklejkami, stempelkami czy obrazkami- 

za dobre wykonanie ćwiczenia w ciągu 

dnia; „duże nagrody” dajemy za pokonanie 

jakiegoś etapu (np. uzbieranie określonej 

liczby naklejek)- może to być wyjście do 

sali zabaw, do kina, wykonanie jakieś 

niecodziennej czynności z rodzicami.  

Należy wcześniej ustalić z dzieckiem co 

będzie stanowiło nagrodę i jakie są 

warunki jej otrzymania. Warto często 

przypominać o tzw. „dużej nagrodzie”. 
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