
Aby wspomagać rozwój mowy dzieci 
Rodzice powinni:

 Mówić do dziecka dużo i spokojnie. Wypowiedzi 
muszą być poprawne, zdania krótkie.

 Karmić dzieci stałymi pokarmami, dawać do gryzienia 
marchewki, jabłka. Pomaga to w prawidłowym 
rozwoju aparatu artykulacyjnego oraz w nauce 
prawidłowego połykania.

 Zwracać uwagę aby dziecko oddychało nosem
 Odpowiadać na pytania dziecka cierpliwie i 

wyczerpująco
 Czytać dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki, uczyć 

dziecko krótkich wierszy na pamięć, zachęcać dziecko 
do mówienia

Rodzice nie powinni:

 Podawać dziecku w wieku przedszkolnym (właściwie 
powyżej 18 m-ca życia) smoczka

 Używać zdrobnień i spieszczeń w rozmowie z 
dzieckiem

 Zawstydzać, karać dziecko za wadliwą wymowę
 Wymagać od dziecka zbyt wczesnego wymawiania 

poszczególnych
głosek

 okres - swoistej mowy dziecięcej. Przypada na okres 
przedszkolny, a więc między trzecim a siódmym rokiem 
życia. W dalszym ciągu wzbogacany jest zasób 
słownictwa, rozwijana umiejętność budowania zdań 
złożonych, następuje dalszy rozwój artykulacyjny. 3-latek 
powinien już wymawiać wszystkie samogłoski ustne i 
nosowe, chociaż w wymowie może jeszcze zamieniać a-o, 
e-a, i-y. Powinien również wypowiadać spółgłoski: p, b, m, 
f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, d, n, l, ł, j. W tym wieku 
pojawiają się głoski s, z, c, dz. Chociaż dużo głosek umie 
już dziecko wypowiedzieć poprawnie w izolacji, w mowie 
potocznej zastępuje je łatwiejszymi. Najczęściej s, z, c, dz,
sz, ż, cz, dż są zastępowane przez zmiękczone 



odpowiedniki: ś, ź, ć, dź; r wymawiane jest jako l bądź j, 
zamiast f występuje h. 

Typowe zmiany językowe występujące u 3 latków (które 
mogą się utrzymywać jeszcze do 5 roku życia) to:

 opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (zupa 
pomidorowa = zupa midolowa, lokomotywa = 
komotywa, porasol = palas) 

 przestawianie głosek (elementarz = emelemtasz, ławka 
= wałka) 

 tworzenie nowych wyrazów na podstawie dwóch 
(zadzwonić + telefonować = zatelefonić) 

 tworzenie nowych wyrazów na podstawie ich funkcji 
(żelazko = prasowaczka, fontanna = tryskawica, 
nabiorę na widelec =zawidelcuję) 

Dziecko 4-letnie powinno już wymawiać w mowie 
potocznej s, z, c, dz. Często między 4 a 5 rokiem życia 
pojawia się głoska r, a jej opanowanie jest dla dziecka 
takim sukcesem, że nadużywa jej zamieniając l w r np. 
lalka = rarka, korale = korare. Jest to typowy objaw 
hiperpoprawności, z którego dziecko samoczynnie 
wyrasta. Głoski sz, ź, cz, dż są zastępowane przez s, z, c, 
dz lub ś, ź, ć, dź i jest to seplenienie fizjologiczne. Tylko 
5% dzieci w tym wieku mówi całkiem poprawnie. 

Mowa dziecka 5-letniego jest już właściwie zrozumiała. 
Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż, chociaż w mowie 
potocznej mogą być jeszcze zamieniane na s, z, c, dz. 
Głoska r powinna być już wymawiana, ale często pojawia 
się dopiero w tym okresie. Wg Bartkowskiej 37% dzieci 5-
letnich nie wymawia jeszcze głosek najtrudniejszych: sz, 
ż, cz, dż oraz r. Jest to właściwy moment, aby wspomóc 
rozwój mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne. 

Dziecko 6-letnie powinno mieć już utrwaloną poprawną 
wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę 
mówienia. 


