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CZĘŚĆ I. Teoria

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY
Dokonanie oceny stanu mowy dziecka, w tym także tempa jej rozwoju, wymaga odniesienia do normy. Poniżej 
przedstawiamy etapy kształtowania się mowy od poczęcia do opanowania przez dziecko systemu językowego.  
Według Elżbiety Marii Minczakiewicz (1997) prawidłowe kształtowanie się mowy dziecka jest podstawą roz-
woju jego osobowości w ogóle. Rozumienie pozwala mu poznawać świat, a poprzez umiejętność mówienia 
dziecko wyraża swoje uczucia, emocje, pragnienia i przeżycia.

Kształtowanie się mowy dziecka
1. Okres zerowy, przygotowawczy – od poczęcia 
do narodzin

Dorota Kornas-Biela (1998) podaje, że w siódmym 
tygodniu życia płodowego mózg dziecka wysyła im-
pulsy, które koordynują funkcje niektórych orga-
nów. Około dziesiątego tygodnia życia płodowego 
następuje scalanie warg i wyrostka zębodołowego. 
W dwunastym tygodniu kształtuje się ruch podcią-
gania i podnoszenia górnej wargi, co stanowi wstęp 
do rozwoju odruchu ssania (za: B. T. Heffernan 
1972). Również w tym czasie dochodzi do scalenia  
podniebienia.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Przestrzegaj kobiety w ciąży przed spożywaniem alko-
holu, który może spowodować rozmiękczenie kostnych 
i chrzęstnych części szkieletu dziecka i doprowadzić do 
wystąpienia rozszczepów.

W czternastym tygodniu życia płodowego swoją pra-
cę rozpoczynają mięśnie, które po urodzeniu służą 
dziecku do chwytania, oddychania, fonacji i ssania. 
Mięśnie dziecka są jeszcze bardzo słabe, nie pracują 
efektywnie, ale właśnie wtedy zaczyna się ich praca 
treningowa. Od siedemnastego tygodnia życia pło-
dowego dziecko umie uwypuklać i wysuwać wargi 
oraz stopniowo ćwiczy ruchy ssące.

Oprócz narządu artykulacyjnego rozwija się także 
narząd fonacyjny. Jak podaje D. Kornas-Biela (za:  
B.T. Heffernan 1972), pod koniec trzeciego miesiąca 
życia płodowego mamy ukształtowane struny gło-
sowe, więc dziecko jest zdolne do reakcji płaczu na 
długo przed urodzeniem.

W trzecim miesiącu życia płodowego rozpoczyna 
się trening mięśni, które po urodzeniu biorą udział 
w wytwarzaniu dźwięków mowy. Polega on na po-
łykaniu wód płodowych. Wraz z ruchami połykania 
mają początek ruchy nabierania i wypierania wód 

płodowych, a te są przydatne przy wydychaniu i wdy-
chaniu powietrza po urodzeniu. Ten sam mechanizm 
wykorzystywany jest również przy mówieniu. No-
worodek nie mógłby wykonać swojego pierwszego 
oddechu, gdyby nie trening ruchów oddechowych 
w okresie prenatalnym.

W 5.–6. miesiącu życia płodowego funkcjonuje już 
narząd słuchu i dziecko zaczyna zdobywać doświad-
czenia słuchowe (przede wszystkim dźwięki niskie 
i głośne). Dziecko zapamiętuje rytm bicia serca 
matki. Odbiera melodię, akcent, rytm i natężenie 
dźwięków, dzięki czemu przyswaja cechy prozo-
dyczne języka, którym otoczenie mówiło przed jego  
urodzeniem.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Zalecaj przyszłej matce mówienie do dziecka, kiedy 
jest ono jeszcze w jej łonie.

 Q cZy WIEsZ żE...?
Bezpośrednio po narodzinach rytm ssania dziecka jest 
zsynchronizowany z rytmem bicia serca matki.

2. Okres melodii – od narodzin do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku życia (0.–12. mie-
siąc życia)

Od momentu narodzin dziecko powinno być ota-
czane tzw. kąpielą słowną. Bardzo ważna jest wte-
dy właściwa intonacja, akcent i dynamika mowy. Po 
porodzie dziecko krzyczy, jest to uruchomienie apa-
ratu fonacyjnego, oddechowego i artykulacyjnego. 
Od tego momentu te aparaty poddawane są ciągłym 
ćwiczeniom poprzez czynności fizjologiczne.

 QWARTO ZAsTOsOWAĆ
Logopeda powinien kontrolować odpowiedni prze-
bieg czynności fizjologicznych w obrębie aparatu 
artykulacyjnego. Prowadź działania profilaktyczne,  
propagując m.in. karmienie naturalne, unikanie smocz
ków, kubków „niekapków”, zbyt długiego podawania 
„papkowatych” pokarmów.
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W 2.–3. miesiącu życia dziecko zaczyna głużyć. Głu-
żenie jest to przypadkowy efekt ruchów aparatu ar-
tykulacyjnego z towarzyszeniem ruchów kończyn. 
Przeważnie są to dźwięki gardłowe i tylnojęzykowe, 
mogą być pojedyncze lub połączone z samogłoską. 
Słuch i związane z nim naśladownictwo dźwięków 
nie są warunkiem głużenia, gdyż głużą również dzieci  
niesłyszące. Około 4 miesiąca życia następuje roz-
kwit głużenia. Dziecko zauważa, że wydawane przez 
nie dźwięki powodują reakcję matki. W tym okre-
sie głużenie zaczyna przypominać linię melodyczną  
danego języka.

Około 5.–6. miesiąca życia głużenie przechodzi w ga-
worzenie. Gaworzenie to powtarzanie dźwięków 
i sylab słyszanych z otoczenia. Dziecko zaczyna ba-
wić się wydawaniem dźwięków. Na tym etapie pro-
dukuje już wszystkie samogłoski ustne oraz spół-
głoski p, b, t, d, k, g, m, n i dźwięki niesystemowe. 
Dziecko ćwiczy sprawności słuchowe i kształtuje się 
kinestezja artykulacyjna.

Około 7.–8. miesiąca życia dziecko zaczyna reagować 
na znaczenie mowy. Na początku rozumie te wyra-
zy, które słyszy najczęściej. Zaczyna kształtować się 
słuch fonematyczny. Rozumienie znacznie wyprzedza  
mowę czynną.

Pod koniec pierwszego roku życia pojawia się zjawi-
sko dojrzałej formy gaworzenia, czyli echolalii fizjo-
logicznej – dziecko powtarza sylaby i całe wyrazy. 
Struktura pierwszych wyrazów może znacznie od-
biegać od normy.

3. Okres wyrazu – drugi rok życia dziecka  
(13.–24. miesiąc życia)

W tym okresie intensywnie rozwija się słownictwo 
bierne i czynne. Następuje także rozwój funkcji po-
znawczych: pamięci, uwagi, spostrzegawczości i roz-
wój fizyczny, co pociąga za sobą posługiwanie się 
przez dziecko coraz większą liczbą wyrazów. Dziecko,  
które zaczyna raczkować, chodzić potrzebuje nazy-
wać nowe rzeczy wokół siebie.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Rozwój mowy dziecka powinien być zsynchronizowany 
z jego rozwojem motorycznym.

W tym czasie słownik zawiera mniej więcej kilka-
dziesiąt wyrazów – głównie rzeczowników w mia-
nowniku. Nazwy te są zniekształcone pod względem 
brzmieniowym. Grupy spółgłoskowe są upraszcza-
ne i prawie wszystkie spółgłoski są palatalizowane. 

Dziecko odtwarza ogólny zarys wyrazu – reprezenta-
cją wyrazu może być jedna sylaba. Pod koniec okresu 
wyrazu dziecko opanowuje głoski „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „ń”. 
Początkowo każde słowo kojarzy się ściśle z konkret-
nym przedmiotem.

W trakcie trwania tego okresu dziecko zaczyna tak-
że łączyć wyrazy. Powstają zlepki wyrazowe, potem 
równoważniki zdań i proste zdania. Dziecko zaczyna 
przyswajać zręby systemu gramatycznego danego 
języka.

 Q cZy WIEsZ żE...?
Między 12. a 18. miesiącem życia następuje okres  
tzw. holofrazy, czyli wypowiedzi całościowej – sło-
wo pełni funkcję całego zdania np. kuku – Boli mnie 
palec.

4. Okres zdania – 3. rok życia dziecka  
(25.–36. miesiąc życia)

Pierwsze zdania są najczęściej dwuwyrazowe twier-
dzące. Szybko następuje rozwój zdania pytającego 
i rozkazującego.

Z części mowy najczęściej używane są rzeczowniki 
będące nazwami konkretnych przedmiotów wystę-
pujących w otoczeniu dziecka (pokarmy, napoje, czę-
ści ciała, ubrania). Czasowniki oznaczające czynności 
fizjologiczne, ruch, używane są początkowo w formie 
bezokolicznika, ale wkrótce pojawiają się w czasie 
teraźniejszym, przyszłym i przeszłym.

Głoski są jeszcze zmiękczane. Pod koniec trzeciego 
roku życia dziecko powinno opanować wymowę sa-
mogłosek nosowych, a także spółgłosek „k”, „g”, „h”, 
„ł”, „l”, „f”, „w”. Wymowa głoski „l” związana jest z pio-
nizacją języka, bo w tym czasie przekształca się typ 
połykania i zwiększa objętość jamy ustnej.

Pod koniec 3. roku życia powinno nastąpić zakończe-
nie kształtowania się słuchu fonematycznego.

5. Okres swoistej mowy dziecięcej – od ukończenia 
przez dziecko 3. roku życia do 7. urodzin dziecka

Jest to okres zabawy językiem, pytań i neologizmów. 
Przyczyną powstawania neologizmów są m.in.:
• silna potrzeba nazywania swoich spostrzeżeń,
• nieuświadamianie sobie stałości nazwy (np. dziec-

ko, które na włącznik światła raz mówi „zaświe-
cacz”, raz „zgaszacz”),

• wielka pobudliwość emocjonalna dzieci, która je 
skłania do produkowania dużej liczby wyrazów 
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ekspresywnych (patyk – patyczątko; biedronka – 
biedrona; pies – piech),

• przekonanie, że wyrazy żyją parami (dziewczyna 
– dziewczyn, czyli chłopak, dziadek – dziadka, czyli 
babcia),

• nieznajomość wielu nazw, więc dobieranie innych 
(Mam ochronnik na palcu. – Mam plaster na palcu. 
Gdzie jest zakrywanka od garnka? – Gdzie jest po-
krywka?),

• niewłaściwe rozumienie budowy słyszanych wy-
razów (A w główce marzeń sto. – Dziecko pyta:  
Co to jest rzeństo?),

• zabawa językiem i zamiłowanie do rymu (polnik 
– konik polny, mamica niedobrzyca),

• wzrastająca wraz z wiekiem sprawność słowo-
twórcza i nienadążająca za nią sprawność języko-
wa (polownik – ten, kto poluje, budownik – ten, kto 
buduje).

Według Danuty Emiluty-Rozya (1994) dziecko trzy-
letnie rozumie nasze wypowiedzi, jeśli ich treść nie 
wybiega poza jego wcześniejsze doświadczenia. Wy-
konuje polecenia zawierające znane mu wyrazy oraz 
podaje swoje imię.

Trzylatek mówi dużo i chętnie, komunikuje się 
z otoczeniem za pomocą zdania kilkuwyrazowe-
go. Swobodnie opowiada nam o tym, co aktualnie 
widzi, komentuje rzeczywistość, mówiąc także do 
siebie. W jego wypowiedziach występują poszcze-
gólne kategorie gramatyczne, ale wiele form jest 
jeszcze nieprawidłowych (Dam jeść piesu. Nie mam 
nożyczków). Z czasem wykształcą się poprawne 
formy.

Przy realizacji grup spółgłoskowych dochodzi do eli-
zji i substytucji. Głoski „s”, „z”, „c”, „dz” zaczynają być 
wymawiane prawidłowo, chociaż bywają jeszcze ar-
tykułowane jako „ś”, „ź”, „ć”, „dź” (śanki – sanki). Rów-
nież „sz”, „ż”, „cz”, „dż” są zastępowane przez „ś”, „ź”, „ć”, 
„dź” albo „s”, „z”, „c”, „dz” (śafa, safa – szafa). Głoska „r” 
artykułowana jest w postaci „l” (wcześniej „j”) (jowej, 
lowel – rower).

 QWARTO ZAsTOsOWAĆ
Logopeda powinien kontrolować typ połykania u swo-
ich pacjentów. Przy stwierdzeniu przetrwałego poły-
kania niemowlęcego konieczna jest terapia w kierunku 
jego przekształcenia.

Dziecko czteroletnie rozumie coraz więcej. Wyko-
nuje nasze polecenia, także wówczas, gdy zawierają 
wyrażenia przyimkowe z przyimkami: na, pod, do, w, 
przed, za, obok. Rozpoznaje i nazywa kolory.

Czterolatek potrafi mówić nie tylko o tym, co jest 
tu i teraz, jego wypowiedzi wybiegają poza aktu-
alnie przeżywaną sytuację. Dziecko chętnie dzieli  
się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co było, 
oraz przewidywaniami dotyczącymi tego, co bę-
dzie. W jego wypowiedziach jest jeszcze wiele 
agramatyzmów, ale pojawia się zaciekawienie po-
prawnością językową. Dziecko dopytuje o popraw-
ną postać wyrazu, a także o znaczenie nowych dla  
niego słów.

Wymowa dziecka czteroletniego staje się dokład-
niejsza. Głoski „s”, „z”, „c”, „dz” powinny już brzmieć 
twardo i podobnie jak wcześniej przy głoskach „ś”, 
„ź”, „ć”, „dź” język nie może wsuwać się między zęby. 
Międzyzębowa artykulacja nie jest cechą wymowy 
dziecięcej na żadnym etapie rozwoju.

Niekiedy pojawiają się głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, cho-
ciaż ich wymawianie jako „s”, „z”, „c”, „dz”, a także „r” 
jako „l” jest jeszcze w tym okresie prawidłowością.

Wypowiedzi dziecka pięcioletniego są już wielozda-
niowe. Pięciolatek chętnie opowiada nam o przebie-
gu jakiegoś zdarzenia, relacjonuje obejrzany film, 
spektakl. W swoich wypowiedziach uwzględnia już 
kolejność zdarzeń oraz zależności przyczynowo-
-skutkowe. Potrafi wyjaśnić znaczenie słów, opisać 
przedmiot.

Zanikają nieprawidłowości gramatyczne. Wymowa 
doskonali się. Dziecko pięcioletnie wymawia głoski 
szeregu szumiącego.

Przełom piątego i szóstego roku życia to czas, kiedy 
głoska „r” wymawiana jest prawidłowo. Czasem moż-
na obserwować hiperpoprawność. Dziecko wcześniej 
wymawiało „l” zamiast „r”, teraz „r” pojawia się i tam, 
gdzie należy artykułować „l”, szczególnie w wyrazach, 
w których są oba dźwięki (korare, koror).

Według Danuty Emiluty-Rozya (1994) ustalenie się 
wymowy powinno być zakończone ostatecznie do 
6. roku życia, ale proces rozwoju języka trwa nadal.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Rozwój mowy kształtuje się już od poczęcia. I tak od 
zapłodnienia do narodzin to jest pierwszy okres, tzw. 
zerowy, przygotowawczy. Od narodzin do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku życia – okres melodii. 
Drugi roku życia dziecka to okres wyrazu. Trzeci rok 
życia dziecka to okres zdania. Od ukończenia przez 
dziec ko 3. roku życia do 7. urodzin – okres swoistej 
mowy dziecięcej.
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Podsumowanie
KSZTAŁTOWANIE MOWY DZIECKA (na podstawie E.M. Minczakiewicz, 1997)

Okresy kształtowania 
mowy

Dźwięki Słownictwo Forma wypowiedzi

Etap przygotowawczy
0.–9. miesiąc życia 
płodowego

Rozwój mózgu oraz narządów mowy (nadawania i odbioru)

Okres melodii
– głużenie
– gaworzenie
–  echolalia fizjologiczna

„a, „e”, „i”
„m”, „b”, „p”, „d”, „t” 

–  krzyk
–  płacz

Okres wyrazu „o”, „u”, „a”, „e”, „y”
„p”, „b”, „m”, „t”, „d”, „n”, 
„l”, „k”, „ś”,, „ć”, „dź”

Wypowiedzenia:
–  jednoczłonowe
–  wyraz – zdanie
–  pseudozdanie

Okres zdania „a”, „o”, „u”, „e”, „y”, „ę”, „ą”
„p”, „b”, „m”, „w”, „f”, „p’”, 
„m’”, „w’”, „f ’”
„s”, „z”, „c”, „dz”
„k”, „g”, „x”
„sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „ń”

800–1500 wyrazów
– rzeczowniki
– czasowniki
– przymiotniki
– liczebniki
– przyimki
– spójniki
– zaimki
– przysłówki

–  wypowiedzenia 
dwuczłonowe

–  zdanie z podmiotem 
i orzeczeniem

–  zdania: oznajmujące, 
rozkazujące, pytające, 
wykrzyknikowe

Okres swoistej mowy 
dziecięcej

„sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”

wymowa opanowana

3500, a nawet 7000 
wyrazów (w zależności 
od środowiska 
wychowawczego)

Pełna umiejętność 
budowania wypowiedzi 
i posługiwania się 
formami, które 
obowiązują

Terminologia związana z opóźnionym 
rozwojem mowy
Problematykę opóźnień w rozwoju mowy dziecka 
podejmowało wielu autorów. Najczęściej określają 
oni to zjawisko jako:
• stan zaburzeń (G. Jastrzębowska za: A. Prusze-

wicz 1986),
• symptom zakłóceń rozwoju mowy (G. Jastrzę-

bowska za: S. Grabias 1986),
• zespół objawowy (G. Jastrzębowska za: H. Spio-

nek 1981).

Grażyna Jastrzębowska (2003) uznaje, że opóźnienie 
rozwoju mowy jest wynikiem zaburzeń lub zakłóceń 
jej rozwoju.

Przez zaburzenie należy rozumieć upośledzenie 
procesu kształtowania i/lub rozwoju mowy. Oznacza 
ono duży stopień odchyleń od normy i wskazuje na 

patologiczny charakter zjawiska. W konsekwencji obja-
wem zaburzenia jest niesamoistne opóźnienie rozwo-
ju mowy (NORM). Powstałe w wyniku NORM zmiany 
mogą mieć charakter przejściowy i szybko ustępujący 
lub trwały i pogłębiający się. W wyniku NORM mogą 
powstawać różne zaburzenia mowy, którym najczęś-
ciej towarzyszą dodatkowe problemy. Mowa zazwyczaj 
nie osiąga normalnego poziomu, co nie pozostaje bez  
konsekwencji dla dalszego rozwoju dziecka.

W odróżnieniu od zaburzenia, zakłócenie proce-
su kształtowaniu i/lub rozwoju mowy nie ma cha-
rakteru patologicznego. Wynika z indywidualnych 
różnic w rozwoju dzieci i nie wpływa na ich rozwój 
całościowy. Rezultatem zakłócenia jest rozpoznanie 
samoistnego opóźnienia rozwoju mowy (SORM). 
SORM ma charakter przejściowy i samoistnie ustę-
pujący oraz nie powoduje konsekwencji dla dalszego 
rozwoju dziecka. Za granicę wyrównania się opóź-
nienia przyjmuje się trzecie urodziny dziecka.
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CHARAKTERYSTYKA NORM i SORM (na podstawie G. Jastrzębowskiej, 2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY

jest wynikiem 

zakłóceń rozwoju zaburzeń rozwoju 

które prowadzą do:

niesamoistnego opóźnienia 

rozwoju mowy 

(NORM)

samoistnego opóźnienia 

rozwoju mowy 

(SORM)

do których zalicza się:

– NORM będące objawem 

specy�icznych zaburzeń językowych  

 – NORM będące objawem 

parcjalnych zaburzeń rozwojowych 

 – NORM będące następstwem 

rozległych zaburzeń rozwojowych 

normalne odmiany rozwoju takie jak: 

 – wycinkowe opóźnienie rozwoju 

mowy 

 – zespół opóźnienia rozwoju mowy 

czynnej 

 – opóźnienie rozwoju artykulacji 

 – rozwojową niepłynność mowy 

których przyczyną są:

zaburzenia rozwojowe o różnej 

etiologii określonej lub trudnej  

do ustalenia 

np.: uszkodzenie narządu słuchu, 

uszkodzenie oun, uszkodzenia 

obwodowe aparatu mowy 

uwarunkowania genetyczne bądź 

środowiskowe 

których objawami są:

– brak rozwoju mowy 

– zatrzymanie, zahamowanie 

procesu rozwoju 

 – regres do wcześniejszych etapów 

rozwojowych 

 – utrata wykształconych już 

zdolności ekspresyjno-

-percepcyjnych 

Objawy mogą dotyczyć zarówno 
mówienia, jak i rozumienia.

początkowo brak rozwoju mowy,  

a następnie opóźnienie (najczęściej) 

ekspresji językowej 
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 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Według Grażyny Jastrzębowskiej „istnieje wiele najrozma-
itszych sposobów, jakimi może się manifestować opóźnie-
nie oraz wiele kryteriów, na podstawie których można je 
oceniać”1. W związku z tym w literaturze tematu pojawia 
się wiele różnic terminologicznych. Próbę uporządkowa-
nia definicji podjęła m.in. Danuta EmilutaRozya.

1

Danuta Emiluta-Rozya (2007) wprowadza umowne 
różnicowanie pojęć:
• „zaburzony rozwój mowy” i „opóźniony rozwój 

mowy” oraz
• „opóźniony rozwój mowy” i „opóźnienie rozwoju 

mowy”.

ZABURZONY ROZWÓJ MOWY oznacza, że:
• komunikacja językowa u dziecka nie rozwija się 

zgodnie z przyjętymi dla wieku normami,
• zachowania językowe są zakłócone w stopniu 

i postaci, które nie zapowiadają ich wyrównania się,
• zachowania językowe przyjmują charakter pato-

logiczny, nie prezentują oznak tylko opóźnienia,
• zaburzenia mogą ujawniać się zarówno w mowie 

czynnej, jak i biernej,
• w zachowaniach dziecka zdarzają się nieadekwatne  

reakcje słowne i bezsłowne,
• wypowiedzi dziecka zawierają liczne zakłócenia 

systemowe i niesystemowe, zarówno w realizacji 
morfemów, jak i fonemów – niedające się wytłu-
maczyć prawidłowościami rozwojowymi,

• odbiorca komunikatów dziecka ma często trud-
ności z ich identyfikacją i zrozumieniem,

• w wielu przypadkach (szczególnie w niedokształ-
ceniu mowy pochodzenia korowego) realizowane 
przez dziecko wyrazy, sylaby i dźwięki mowy cha-
rakteryzuje brak stałości,

• tempo zmian w rozwoju językowego porozumie-
wania się, mimo systematycznego usprawniania 
logopedycznego, jest znacznie wolniejsze w po-
równaniu z efektywnością terapii, którą obserwu-
jemy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
„Stwierdzenie zaburzony rozwój mowy podobnie jak 
opóźniony rozwój mowy nie jest rozpoznaniem, nie 
może być wynikiem diagnozowania logopedycznego. 
Jest określeniem stanu mowy, oznacza dosłownie, że 
rozwój mowy u dziecka jest zaburzony lub opóźniony 
(…). Jest jedynie wstępem do szczegółowego postępo-
wania diagnostycznego (…). Może pojawić się potrzeba

1 Gałkowski Tadeusz, Jatrzębowska Grażyna (red.) „Logope-
dia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki”, tom 2,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 37

konsultacji stanu rozwoju dziecka z innymi specjalis
tami (…). W każdym przypadku opóźnionego rozwo-
ju mowy prowadzić się powinno orientacyjne badanie 
słuchu i w razie nawet drobnych wątpliwości kierować 
dziecko na badanie audiologiczne, aby wykluczyć tę 
przyczynę”2.

2

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY oznacza, że:
• słuch fizyczny u dziecka jest prawidłowy,
• nie występują objawy uszkodzenia ośrodkowego 

układu nerwowego,
• zarówno słuch fonematyczny, jak i pozostałe ogniwa 

układu funkcjonalnego dla mowy są prawidłowe,
• poza sferą mowy czynnej, rozwój psychoruchowy 

dziecka przebiega normatywnie,
• w wywiadzie często nie stwierdza się faktów, które  

mogłyby wywołać zaburzenie rozwoju mowy,
• gaworzenie było o czasie i przebiegało poprawnie,
• rozumienie wypowiedzi słownych jest na pozio-

mie prawidłowym dla wieku,
• wspomaganie komunikowania się środkami nie-

werbalnymi, np.: gestami, dźwiękami paralingwal-
nymi,

• brak wyraźnych oznak izolowania się od otoczenia,
• w próbach komunikowania się i w pojawiających 

się wypowiedziach zachowana jest prawidłowa 
prozodia,

• wymowa jest charakterystyczna dla dziecka młod-
szego, ale bez cech deformacji artykulacyjnych.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
W opóźnionym rozwoju mowy mogą występować 
zniekształcenia artykulacji jako wynik np. dysfunkcji 
połykania czy wady anatomicznej w obrębie aparatu 
artykulacyjnego. Deformacje artykulacyjne same w so-
bie nie są cechą opóźnionego rozwoju mowy (ORM).

Danuta Emiluta-Rozya (2007) wskazuje, że w przy-
padku opóźnionego rozwoju mowy niektóre dzieci  
dwuletnie nie mówią lub posługują się kilkoma wy-
razami, niekiedy tylko onomatopejami lub sylabami 
w funkcji wyrazów. Inne dzieci, mając trzy lata, wypo-
wiadają jedynie kilka wyrazów. Między 4. a 5. rokiem  
życia opóźnienie rozwoju mowy wyrównuje się, cho-
ciaż tempo pojawiających się zmian jest zróżnico-
wane w zależności od formy opóźnionego rozwoju 
mowy.

Kiedy dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze wyra-
zy, Danuta Emiluta-Rozya zaleca zastosowanie próby 

2 Emiluta-Rozya Danuta „Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie 
rozwoju mowy” W: Poradnik Językowy, Kraków 2007, s. 58.
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diagnostycznej różnicującej zaburzony i opóźnio-
ny rozwój mowy. Próba ta polega na powtarzaniu, 
a każde kolejne powtórzenie wyrazu bądź sylaby jest 
bliższe prawidłowemu. Należy pamiętać, że wciąż na 
postać fonetyczną jednostki językowej mają wpływ 
możliwości artykulacyjne dziecka (uwarunkowania 
anatomiczno-funkcjonalne w obrębie aparatu arty-
kulacyjnego oraz wiek).

Według Emiluty-Rozya opóźniony rozwój mowy, 
jako stan mowy, oznacza, że dziecko w danym wie-
ku nie posługuje się mową w stopniu uznanym za 
prawidłowy dla tego wieku, ale bez znamion pato-
logii. Przyjmuje za Tomaszem Zaleskim, że w rozwo-
ju prawidłowym „gaworzenie powinno pojawić się 
w 6. miesiącu życia, pojedyncze słowa na pierwsze 
urodziny dziecka. Proste zdania powinny być wypo-
wiadane w czasie drugich urodzin, zdania rozwinię-
te w czasie trzecich urodzin, a na czwarte urodziny 
dziecko powinno umieć opowiedzieć krótką bajkę”3, 
jednocześnie uznając, że „półroczne różnice (Rozya 
dodaje – poza etapem gaworzenia) nie wywołują 
niepokoju” (tamże, s. 14).

OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY
Według Danuty Emiluty-Rozya po przeprowadzo-
nym badaniu logopedycznym wyróżnia się dwie for-
my opóźnionego rozwoju mowy:
1) proste opóźnienie rozwoju mowy,
2) opóźnienie rozwoju mowy.

Rozpoznanie jednej z tych form jest hipotezą, a pełne 
potwierdzenie diagnozy uzyskamy dopiero po pewnym 
czasie, gdy wyrównają się opóźnienia w rozwoju mowy.

PROSTE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY oznacza, że:
• mowa rozwija się według normalnych etapów 

rozwojowych, tylko z opóźnieniem,
• zwykle po 3. roku życia obserwuje się wyrówna-

nie opóźnienia,
• w krótkim czasie pojawiają się kolejne okresy 

rozwoju mowy,
• dziecko zaczyna powtarzać sylaby i wyrazy, ich 

realizacja zgodna jest z możliwościami artykula-
cyjnymi dziecka, a każde kolejne powtórzenie jest 
bliższe prawidłowej postaci,

• liczba sylab w wyrazach najczęściej jest zacho-
wana,

• zasób słownictwa szybko się bogaci,
• większość form fleksyjnych jest od początku 

w normie, choć zdarzają się, podobnie jak 

3 Zaleski Tomasz „Opóźniony rozwój mowy” Wydawnictwo  
Lekarskie PZWL, Warszawa 1992, s. 14

w prawidłowym rozwoju, wahania w zakresie 
użycia form morfologicznych kończące się ich 
ustabilizowaniem,

• sprawność aparatu artykulacyjnego jest u więk-
szości dzieci prawidłowa, podobnie jak przebieg 
rozwoju czynności fizjologicznych w obrębie na-
rządu mowy,

• rozwój artykulacji przebiega z opóźnieniem, ale 
według norm rozwojowych,

• realizacje fonemów są stałe,
• u większości dzieci nie stwierdza się deformacji 

artykulacyjnych,
• rozwój ruchowy dziecka przebiegał o czasie lub 

był przyspieszony,
• często w wywiadzie pojawiają się informacje, że 

jedno z rodziców (częściej ojciec), także zaczęło 
mówić z opóźnieniem.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
Danuta EmilutaRozya stawia tezę, że podłożem pro-
stego opóźnienia rozwoju mowy są predyspozycje ro-
dzinne do przyswajania mowy czynnej z opóźnieniem. 
Także Grażyna Jastrzębowska wskazuje na rolę czynni-
ka genetycznego w powstawaniu prostego opóźnienia 
rozwoju mowy.

OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY oznacza, że:
• wyrównanie opóźnienia następuje około 5.-6. roku 

życia,
• w początkowych próbach dziecku znacznie łat-

wiej jest powtórzyć sylaby niż złożone z tych sylab  
wyrazy,

• pierwsze powtórzenia wyrazów mogą charakte-
ryzować się zmiennością, stopniowo utrwala się 
struktura,

• zasób słownictwa wolniej się bogaci,
• rozwój zdania zaczyna się zwykle około 4. roku  

życia,
• stabilizowanie się form morfologicznych nastę-

puje około 4. roku życia,
• dłużej pomijane są przyimki w wyrażeniach przy-

imkowych,
• sprawność aparatu artykulacyjnego i rozwój funk-

cji w obrębie narządu żucia są cechą indywidualną  
poszczególnych dzieci,

• dłużej utrzymują się substytuty rozwojowe w za-
kresie artykulacji oraz ubezdźwięcznianie,

• zdarza się także odmienny przebieg rozwoju arty-
kulacji.

Danuta Emiluta-Rozya podkreśla potrzebę prowa-
dzenia częstszych ćwiczeń w zakresie usprawniania 
aparatu artykulacyjnego w porównaniu z dziećmi 
z prostym opóźnieniem rozwoju mowy.
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Przyczyny opóźnienia rozwoju mowy 
według różnych autorów
1. CZYNNIKI PSYCHOSPOŁECZNE
Według Ireny Styczek opóźnienie rozwoju mowy 
może być spowodowane między innymi przez czyn-
niki psychospołeczne. Dlatego tak ważne jest pro-
filaktyczne działanie logopedów polegające na 
uświadamianiu rodzicom ich kluczowej roli w kształ-
towaniu mowy dziecka. Irena Styczek (1983) wśród 
środowiskowych przyczyn opóźnienia rozwoju 
mowy wymienia:
• brak stymulacji do mówienia,
• nadmiar bodźców słownych,
• nieodpowiednie wzorce wymowy i postawy języ-

kowe otoczenia,
• nieprawidłowe reakcje na pierwsze wypowiedzi 

dziecka (np. brak zainteresowania nimi, lekcewa-
żenie ich lub odwrotnie – nadmierny entuzjazm).

Bardzo ważną rolę w kształtowaniu się komuni-
kacji językowej dziecka odgrywają rodzice i osoby 
z najbliższego środowiska. To do nich należy stymu-
lowanie rozwoju mowy, zapobieganie nieprawid-
łowościom czy wychwycenie opóźnień i zaburzeń 
w jego przebiegu. Rodzice mogą skorzystać z pora-
dy czy konsultacji logopedy niezależnie od wieku 
dziecka.

Według Tomasza Zaleskiego „rodzimy się (…) jedy-
nie z predyspozycją do mówienia, bez umiejętności 
wypowiadania się. (…) Predyspozycja ta to jak gdy-
by nie zapisana karta w mózgu niemowlęcia, którą 
otoczenie musi wypełnić”4.

Dziecko uczy się mowy poprzez naśladownictwo, 
a jej rozwój zależy od czynników zewnętrznych, czyli  
środowiskowych. Działania rodziców/opiekunów 
dziecka zabezpieczają prawidłowy rozwój psychicz-
ny dziecka, w tym emocjonalny i społeczny. Stanowi 
to podstawę dla rozwoju procesu komunikowania się  
z otoczeniem.

Ważne jest zaspokajanie wszelkich potrzeb dziecka 
(zwłaszcza bezpieczeństwa, miłości i kontaktu z oto-
czeniem), a także reagowanie na wszystkie przedję-
zykowe znaki dziecka (krzyk, płacz, głużenie), które  
zawsze niosą ze sobą jakąś informację. Do zadań  
rodziców należy utrzymanie dobrego klimatu emo-
cjonalnego w rodzinie, w miarę możliwości ograni-
czenie sytuacji konfliktowych, głośnych krzyków, 

4 Zaleski Tomasz „Opóźniony rozwój mowy” Wydawnictwo  
Lekarskie PZWL, Warszawa 1992, s. 16, 17

gdyż budzą lęk, blokują potrzebę komunikowania 
się i opóźniają proces nabywania mowy.

Rodzina jest podstawowym środowiskiem kształto-
wania myślenia i mowy dziecka. Rozwój tych funkcji 
przebiega tu samorzutnie w związku z różnorakimi 
sytuacjami dnia codziennego – ubieraniem, myciem, 
jedzeniem, zabawą i zajęciami domowników. Czyn-
niki uczuciowe oraz atrakcyjne zdarzenia wzboga-
cają i dynamizują mowę (np. uroczystości rodzinne, 
większe porządki, przeprowadzka). Wynika stąd wy-
jątkowa i niezastąpiona rola rodziny.

Rolą rodziców i opiekunów jest ciągłe stymulowanie 
rozwoju mowy dziecka. Relacja rodzic – dziecko powin-
na opierać się na dialogu. Ważne jest, żeby dać dziecku 
szansę wypowiedzenia się, nie można mu przerywać, 
kończyć za nie. Dziecko musi być wysłuchane.

Zdarza się, że rodzice czy dziadkowie sami przyczy-
niają się do powstawania zaburzeń mowy przez zbyt-
nią pobłażliwość, tolerancję dla błędów oraz naśla-
dowanie mowy dziecięcej (spieszczanie, tzw. język  
nianiek). Odwrotnością będzie z kolei nadmierny ry-
goryzm, gdy opiekunowie przeceniają możliwości 
dziecka, zbyt często wytykają i notorycznie popra-
wiają błędy, które w tym czasie mieszczą się w gra-
nicach normy rozwojowej. Należy zachować równo-
wagę między jednym a drugim podejściem do mowy 
dziecka na danym etapie rozwoju.

 QWARTO ZAPAMIĘTAĆ
To w dużej mierze od kompetencji komunikacyjnej ro-
dziców zależy m.in. zasób słownika dziecka. Rodzice 
i opiekunowie powinni dostarczać dziecku prawid-
łowych wzorów wymowy zarówno pod względem 
ilościowym, jak i jakościowym. Dzieci – świadomie 
czy nieświadomie – poddają się presji tych wzorów  
i je naśladują.

Ważna jest tzw. kąpiel słowna – mówienie do dziecka 
głosem w naturalnym tempie. Mówimy do dziecka 
poprawnym językiem, dorosłym, unikamy nadmia-
ru spieszczeń. Czytamy dziecku książki, śpiewamy 
z nim piosenki, recytujemy wierszyki, rymowanki. 
Osobom z zaburzeniami mowy powinno się, w mia-
rę możliwości, ograniczać kontakt z małym dzie-
ckiem, które uczy się mówić. Wady artykulacyjne 
nie są dziedziczne, jest to kwestia naśladownictwa  
złych wzorów.

 QWARTO ZAsTOsOWAĆ
Polecaj rodzicom do wykorzystania w „kąpieli słownej” 
audiobooki, nagrania piosenek i wierszyków.
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Według Danuty Emiluty-Rozya „kąpiel słowna (…) 
opiera się przede wszystkim na interakcjach werbal-
nych matki i dziecka, które towarzyszą codziennym 
czynnościom. Jest nazywana metodą naturalną, po-
nieważ zaspokaja podstawowe potrzeby psychicz-
ne dziecka i opiekuna oraz prowadzona jest według  
naturalnych etapów rozwoju”5.

Tomasz Zaleski (1992) uznaje, że najważniejsza jest 
więź emocjonalna matki z dzieckiem. Dlatego spo-
śród czynników psychospołecznych wywołujących 
opóźnienie w rozwoju mowy za najistotniejsze uważa 
nieprawidłowe kontakty matki z dzieckiem. Wymie-
nia tu m.in.: ograniczone zainteresowanie dzieckiem, 
małomówność matki, słaby związek uczuciowy mię-
dzy matką a dzieckiem, długotrwałą nieobecność, czy 
brak matki. Podobnie rolę matki podkreśla Marina  
Zalewska, pisząc, że „zespół opóźnionego rozwoju  
mowy jest wyrazem zaburzeń rozwoju poczucia toż-
samości dziecka współwystępujących z trudnością 
matki w osiągnięciu tożsamości macierzyńskiej”6.

2. CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Dla postawienia diagnozy logopedycznej oraz zapla-
nowania działań terapeutycznych istotne jest rozpo-
znanie przyczyny. Według Grażyny Jastrzębowskiej 
(2003) nawet w przypadkach biologicznych przy-
czyn opóźnienia rozwoju mowy nie można wyklu-
czyć pozytywnych efektów terapeutycznych. Jest to 
związane z dużą plastycznością mózgu małego dzie-
cka przy sprzyjających warunkach środowiskowych. 
Należy jednak liczyć się z możliwością wystąpienia 
przypadków, w których dziecko nie wyrówna do normy.

Wśród czynników biologicznych wywołujących 
niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy Grażyna 
Jastrzębowska wymienia:
• uszkodzenia układu nerwowego powstałe w okre-

sie okołoporodowym lub we wczesnym dzieciń-
stwie. Należą do nich m.in.: uszkodzenia ośrodków 
korowych, zaburzenia funkcjonalne o nieustalo-
nym podłożu anatomicznym, uszkodzenia układu 
pozapiramidowego oraz uszkodzenia powstałe 
w wyniku napadów padaczkowych;

• uszkodzenia obwodowych narządów mowy,  
np. rozszczep warg lub/i podniebienia;

5 Emiluta – Rozya Danuta „Kąpiel słowna jako metoda terapii 
i profilaktyki logopedycznej” W: Lewandowska – Tarasiuk 
Ewa, Lichański Jakub Z., Mossakowska Bibliana (red.) „Terapia 
słowem” Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2016

6 Zalewska Marina „Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy 
w świetle podejścia interpersonalnego” W: Przesmycka-Ka-
mińska Joanna (red.) „Diagnoza psychologiczna dzieci z trud-
nościami w porozumiewaniu się werbalnym” Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

• uszkodzenia narządu słuchu. Wady słuchu w za-
leżności od stopnia głębokości utrudniają lub 
uniemożliwiają dziecku odbiór mowy otoczenia. 
W dobie przesiewowych badań słuchu noworod-
ków wczesna diagnoza pozwala na szybszą i sku-
teczniejszą interwencję audiologów i logopedów. 
Dzięki temu możliwe jest niedopuszczenie do po-
wstania opóźnień w rozwoju mowy;

• niepełnosprawność intelektualna. Niepełnospraw-
ność intelektualna uznawana jest za najczęstszą 
przyczynę opóźnienia rozwoju mowy. Patomecha-
nizm ten ogranicza bądź uniemożliwia przyswaja-
nie systemu językowego. Stopień opóźnienia  
rozwoju mowy jest proporcjonalny do stopnia głę-
bokości niepełnosprawności;

• autyzm. W autyzmie, którego podstawowym obja-
wem jest brak interakcji społecznych i wycofywa-
nie się z nich, dochodzi do ograniczenia kompetencji  
komunikacyjnej;

• uszkodzenia narządu wzroku. Grażyna Jastrzę-
bowska (za: E. Dilling-Ostrowską 1982) podaje, 
że dziecko, ucząc się mowy, obserwuje i naśladuje  
ruchy narządów artykulacyjnych. U dzieci pozba-
wionych tej możliwości mogą wystąpić opóźnienia 
w rozwoju mowy.

Postępowanie logopedyczne 
w przypadku opóźnionego rozwoju 
mowy
Terapia logopedyczna bezpośrednio wiąże się nie 
tylko z kształtowaniem mowy dziecka, ale także całej 
jego osobowości. Logopeda powinien uwzględniać 
całościowo przebiegający rozwój dziecka. Efekty 
terapii w dużej mierze zależeć będą od jego zaan-
gażowania i podejścia do dziecka. Praca z dziećmi 
wymaga od logopedy umiejętności organizacyjnych, 
a ponadto życzliwości, taktu, umiejętności nawiązy-
wania kontaktu werbalnego i emocjonalnego oraz 
rozumienia potrzeb dziecka. Nie bez znaczenia będą 
również konsekwencja terapeuty, jego wytrwałość 
i systematyczność.

1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM
Zasady postępowania terapeutycznego powinny być 
zawsze zgodne z fazami naturalnego rozwoju dziecka:
1. Proponowane dzieciom zadania powinny być do-

stosowane do ich możliwości i potrzeb.
2. Tempo prowadzonych zajęć uzależniamy od moż-

liwości psychofizycznych dzieci, ich motywacji, 
samopoczucia i potrzeb.

3. Czas trwania całych zajęć, ale także poszczegól-
nych ćwiczeń powinien być dostosowany do wieku  
dziecka oraz poziomu jego męczliwości.
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4. Zabawy rozwijają mowę, jeśli są dobrze prowa-
dzone, mają określony cel, który powinien być 
uświadomiony i konsekwentnie realizowany.

5. C�wiczenia i zabawy usprawniające łączymy z bez-
pośrednim działaniem, manipulacją przedmiotami 
i obserwacją (poznanie wielozmysłowe).

6. Efektywność ćwiczeń jest uzależniona od syste-
matyczności.

7. Przy utrwalaniu kształtowanych umiejętności ist-
nieje konieczność wielokrotnych powtórzeń.

8. Postawione przed dzieckiem zadania nie powinny 
być nie tylko zbyt trudne, aby nie zniechęcać dziec ka, 
ale też zbyt łatwe, aby go nie znudzić.

9. Zajęcia powinny obejmować różnorodne i ciekawe  
dla dziecka formy pracy.

 10. Zajęcia powinny zawierać ładunek odprężający, emo-
cjonalny oraz mobilizujący i zachęcający do wysiłku.

 11. W miarę możliwości warto indywidualne ćwicze-
nia z dzieckiem przeplatać zajęciami grupowymi 
(np. zajęciami ortofonicznymi lub logorytmicznymi).

 12. Kierujemy się zasadą potrzeb komunikacyjnych 
dziecka, wykorzystując do ćwiczeń zakres słow-
nictwa umożliwiający dziecku wyrażenie swoich 
potrzeb, nazwanie osób z najbliższego otoczenia, 
ulubionych zabawek, pokarmów itp.

 13. Wzmacnianie (szczególnie na początku terapii) 
wszelkich prób komunikacji werbalnej.

Dziecko w toku podejmowanych zabaw i czynności 
opanowuje język m.in. poprzez nazywanie przed-
miotów, poznawanie ich przeznaczenia, cech, a także 
wyrażanie emocji związanych z zabawą.

2. ZADANIA DO PRACY Z DZIECKIEM
Podstawowym celem terapii logopedycznej w przy-
padku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy jest 
wyrównanie tego opóźnienia. Kolejnym etapem bę-
dzie praca nad rozwojem systemu językowego, za-
równo w zakresie mowy biernej, jak i czynnej oraz 
usprawnianie funkcji poznawczych:
1. Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi 

słownych poprzez:
• wzbogacanie słownika biernego (wyrazy re-

prezentujące różne części mowy),
• kształtowanie rozumienia form fleksyjnych 

(np. liczba pojedyncza i liczba mnoga, przy-
padki rzeczownika),

• kształtowanie rozumienia konstrukcji grama-
tycznych (np. mianownik – biernik),

• rozwój rozumienia poleceń prostych,
• rozwój rozumienia poleceń złożonych,
• rozwój rozumienia wyrażeń przyimkowych.

2. Rozwój umiejętności tworzenia wypowiedzi 
słownych poprzez:

• wzbogacanie słownika czynnego,
• kształtowanie używania form fleksyjnych 

(stwarzanie sytuacji i zadawanie pytań umoż-
liwiających dziecku użycie odpowiedniej formy 
fleksyjnej),

• rozwój struktury zdania,
• rozwijanie dialogu w zabawie i różnych sytu-

acjach oraz relacjach interpersonalnych.
3. C�wiczenia słuchu fonematycznego poprzez róż-

nicowanie fonemów w oparciu na znane dziecku 
paronimy.

4. C�wiczenia kinestezji artykulacyjnej.
5. C�wiczenia ogólnorozwojowe, np.:

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 
(historyjki obrazkowe),

• klasyfikowanie obiektów według przyjętej cechy,
• określanie przedmiotów według ich funkcji, 

definiowanie „przez użytek”,
• ćwiczenia orientacji przestrzennej,
• dobieranie przedmiotów według podobieństw 

i przeciwieństw,
• ćwiczenia koncentracji uwagi,
• ćwiczenia grafomotoryczne,
• „kąpiel słowna”,
• prowokowanie dziecka do aktywności słow-

nej poprzez stawianie go w sytuacji wyboru, 
np. chcesz lalkę czy misia?,

• kształtowanie funkcji wzrokowych, np. pamięci 
i spostrzegawczości,

• kształtowanie funkcji słuchowych, np. różni-
cowanie dźwięków z otoczenia,

• ćwiczenia wrażliwości na rytm i melodię.
6. C�wiczenia usprawniające aparat artykulacyjny:

• ćwiczenia czynne (np. usprawniające mięsień 
okrężny warg, wywołujące pionizację języka),

• ćwiczenia bierne (np. masaż mięśnia okrężnego 
warg).

7. C�wiczenia w prawidłowym przebiegu czynności 
fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego 
(np. terapia przekształcania przetrwałego poły-
kania niemowlęcego).

8. C�wiczenia oddechowe i fonacyjne (np. wydłuża-
nie fazy wydechowej, ustalanie prawidłowego 
toru oddychania).

9. C� wiczenia ogólnej wyrazistości wypowiedzi  
(np. poprzez wystukiwanie liczby sylab, wspólne 
wymawianie wyrazów wraz z ich wystukiwaniem).

 10. C�wiczenia poprawności artykulacyjnej.

Propozycje zabaw stymulujących 
rozwój mowy dziecka
Każdy zaproponowany dziecku zestaw ćwiczeń po-
winien mieć formę zabawy dającej radość. Ważne 
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jest, aby był urozmaicony, interesujący, aktywizują-
cy, a jednocześnie niezbyt obciążający fizycznie. Po-
winien pozostawiać uczucie niedosytu, powodując 
oczekiwanie na następne spotkanie z logopedą.

Przykładowe propozycje zabaw:
• historyjki obrazkowe,
• puzzle, układanki,
• zagadki, quizy,
• loteryjki obrazkowe,
• memory obrazkowe,
• domino obrazkowe,
• obrazki sytuacyjne,
• gry planszowe,
• książeczki,
• rysowane wierszyki,
• zabawy paluszkowe,

• wyliczanki,
• piosenki,
• pluszaki,
• klocki,
• lalki, figurki,
• zabawki pozwalające wcielać się w role dorosłych 

(np. kuchenka, sklep),

 QWARTO ZAsTOsOWAĆ
Dzieci lubią naśladować role dorosłych. Zabawa 
w doktora, nauczyciela, kucharza czy sprzedawcę to 
wielka frajda połączona z nauką. Zabawa w dorosłych 
jest ważnym etapem rozwoju dzieci oraz ćwiczeniem 
umiejętności społecznych.

• zabawki dźwiękowe,
• plastelina, ciastolina, piasek kinetyczny.
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skorzystaj z:
● gotowych kart pracy, z każdej poruszanej tematyki,

● darmowych szkoleń,
● odpowiedzi ekspertów na pytania czytelników,

● gier, zabaw i komiksów do pracy z dziećmi.
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