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WSPIERANIE ROZWOJU MOWY  

DZIECKA 3-4 LETNIEGO 

 

W KTÓRYM WIĘC MOMENCIE ZDECYDOWAĆ SIĘ  

NA WIZYTĘ U LOGOPEDY? 

Bardzo często rodzice są tak osłuchani z wymową swojego dziecka, że nawet, 

jeśli ono mowę zniekształca, to uważają ją za normalną. Nie uświadamiają sobie 

tego, że ich dziecko ma wadę wymowy.  

Są też i tacy rodzice, którzy słyszą i wiedzą, że ich dziecko źle mówi  

(np. nieprawidłowo wymawia poszczególne głoski), ale cierpliwie czekają, aż „z tego 

wyrośnie” lub problem samoistnie minie „ON  NIE MINIE”. 

Niestety początkowo nieznaczne trudności, jeśli nie są w porę usunięte, utrwalają 

się i z czasem stają się 

wadami wymowy. Długo będą 

trwały likwidacja utrwalonej 

wady wymowy oraz 

automatyzacja nowych dla 

dziecka wzorców mowy. 

Będzie to wymagało  

w przyszłości od rodziców  

i dziecka więcej czasu oraz pracy. 

Ponad to nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, jak przykre dla dziecka 

bywają następstwa zaburzonej wymowy np. dziecko często wyśmiewane jest przez 

kolegów. Dorośli sądzą, że zmuszą lub zmobilizują je do dobrej wymowy przez tzw. 

działanie „na ambicje”. Takie osaczone dziecko dość szybko traci zaufanie do 

otoczenia, zaczyna unikać rówieśników, nie lubi odpowiadać na pytania, traci 

zainteresowanie rozmowami i staje się małomówne. 
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Jeszcze inni rodzice, zgłaszają się po poradę z 3-latkiem, gdyż zaniepokojeni 

są faktem, że jeszcze nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż” lub „r”. W tej sytuacji 

rodzice dowiadują się, że ich dziecko ma prawo w wieku 3 lat nie wymawiać głosek 

syczących („s, z, c, dz”) i szumiących („sz, ż, cz, dż”) oraz „r”. Zatem  

z poprawą takiej wymowy 3-latka - można jakiś czas poczekać, oczywiście jeśli nie 

występują inne niepokojące nieprawidłowości np. „połykanie niemowlęce” lub 

nieprawidłowa wymowa np. międzyzębowa tj. z językiem wsuniętym między zęby.  

Zanim, więc zaczniemy niepotrzebnie martwić się wymową dziecka, warto 

poznać normy rozwojowe mowy. Ważna jest znajomość etapów pojawiania się 

głosek i co za tym idzie, do jakiego typu „błędów” dziecko ma prawo w danym 

okresie życia. Polecam Państwu artykuł: „Etapy rozwoju mowy”, który przedstawię  

w następnym (grudniowym) numerze biuletynu „LOGO – a b c”. 

Jeśli niepokój okaże się uzasadniony, wówczas warto skontaktować się  

z logopedą, np. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, przychodni lub ośrodku 

zdrowia, przedszkolu  albo w prywatnym gabinecie logopedycznym. Logopeda oceni 

budowę narządów mowy, sprawdzi czy dziecko prawidłowo oddycha, przełyka oraz 

czy dobrze słyszy. Niekiedy wystarczy krótka rozmowa, 

by rozwiać wszelkie wątpliwości. W razie potrzeby 

logopeda udzieli instruktażu odnośnie stymulowania 

rozwoju mowy dziecka.  

Zlikwidowanie wad wymowy (szczególnie tych 

utrwalonych) wymaga czasu, rok nie wystarczy. Jeśli więc 

3-latek jeszcze nie mówi - porozumiewacie się za pomocą 

gestów i sylab, 4-latek mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy, 5-latek nie 

przejawia zainteresowania poprawnym sposobem mówienia, a widoczne są jakieś 

wady wymowy to należy jak najszybciej zgłosić się do logopedy. 

Nie powinno się zdarzyć, że zgłaszamy się z dzieckiem po poradę 

logopedyczną dopiero, gdy dziecko ma 6 lat, czyli jest w okresie, gdy zaczyna już 

naukę czytania i pisania. Wady wymowy mogą utrudniać, tzw. „start szkolny” - 

przysparzają wiele przykrych przeżyć (żarty kolegów), co może utrudnić adaptację 

dziecka do nowego środowiska. Są one przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu 

(trudności z analizą i syntezą słuchową) – dziecko mówi niewyraźnie, stosuje 

uproszczenia grup spółgłoskowych, czyta i pisze z błędami - dzieci piszą tak jak 

mówią.  
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Rodzicu niezwłocznie udaj się do logopedy, 

 gdy twoje dziecko: 

 w wieku 6 miesięcy nie gaworzy; 

 w 1 r.ż. nie wypowiada sylab; 

 w 2 r.ż nie mówi prostych słów: mama, tata, baba, dom, kot, pies… 

 słabo słyszy (niedosłyszy); nie reaguje na Twoje polecenia lub nie rozumie, co do niego 
mówisz; 

 nie potrafi za Tobą naśladować ruchów lub dźwięków (np. głosów zwierząt); 

 w trakcie mówienia wysuwa język między zęby; 

 nadmiernie się ślini; 

 oddycha przez usta; 

 nawykowo mówi przez nos;  

 ma zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy (języka, podniebienia, warg 
zgryzu);  

 w wieku 3 lat nie mówi lub mówi dużo ale wypowiedzi są „bełkotliwe”, niezrozumiałe; 

 pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y; 

 w wieku 4 lat nie mówi /l/; 

 po ukończeniu 4 r.ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: np. /g/ na /k/ 
(zamiast „góra” mówi „kura”), /d/ na /t/ (np. zamiast „domek” mówi „tomek”),  
/w/ na /f/ (zamiast „wata” mówi „fata”), /b/ na /p/ (zamiast „but” mówi „put”);  

 zastępuje głoski  /k/ i /g/ np. zamiast „kotek” mówi „totet”, „głowa” mówi „dłowa”; 

 w wieku 5 lat nieprawidłowo realizuje głoski szumiące np. zamiast „szafa” mówi „safa 
lub siafa”; 

 w wieku 6 lat głoskę /r/ zastępuje /l/ lub /j/, lub nie wypowiada prawidłowo /sz/, /rz/, /cz/, /dż/; 

 zniekształca głoski, np. wymawia /r/ gardłowo lub wargowo. Trzeba jednak wiedzieć, 
że zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi (r = j)  do 3 r.ż. oraz (r = l) do 5 r.ż. 
nie jest wadą, ale swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania 
głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim, ale używa „obcego” dla 
nas dźwięku, wówczas należy zanotować sobie słowa, w których ma to miejsce 
i skonsultować się z logopedą;  

 w trakcie mówienia powtarza sylaby, słowa, zacina lub napina się; wyraźnie jąka się 
(ma utrudniony „start mowy”, częste blokady lub uporczywie powtarza jakiejś głoski). 
Jednakże, jeśli zauważymy u dziecka lekkie zacinanie, powtarzanie sylab  
nie wpadajmy w panikę - może to być typowa, fizjologiczna niepłynność mowy. Bierze 
się ona stąd, że w wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego 
(to, co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich 
myśli, a to może powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli jednak problem 
będzie się nasilał, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą.  
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PRZEDSZKOLAKU: ZRÓB MINKI TYGRYSKA 
 

Ćwiczenia warg i języka powtarzaj codziennie, najlepiej przed lustrem. 

 

1) poślij kilka całusków mamie/tacie; 

2) otwórz szeroko usta i powiedz 5 razy głoskę „O”; 

3) 5 razy mocno zaciśnij wargi (ściśnięcie, wargi luźno, ściśnięcie itd.) ; 

 

4) dotykaj na przemian kącików ust (10 razy); 

5) uśmiechnij się tak, żebyś widział/widziała swoje ząbki (5 razy) 

 
„BYSTRE OCZKO 

- SPRAWNA 
RĄCZKA” 

                                                                                 
 
 

Pokoloruj sówkę  
„Mądrą główkę” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


