
Zagadnienie mowy i etapy jej rozwoju

Opanowanie  słownego porozumiewania  się  z  otoczeniem należy do jednej  z  głównych potrzeb

rozwojowych i jest ważnym czynnikiem kształtującym osobowość ludzką. „Niemowlę ludzkie ma

wrodzone  predyspozycje,  które  pozwalają  mu  w kilku  początkowych  latach  życia  nauczyć  się

wymawiania i rozumienia słów. Dzieję się tak tylko wówczas, kiedy jego mózg i narządy mowne są

genetycznie gotowe do wykonywania tej funkcji”. W procesie kształtowania się prawidłowej mowy

dziecka istotne jest działanie wielu narządów. „Całość aparatu służącego do wytwarzania dźwięków

mowy  składa  się  z  trzech  narządów:  oddechowego,  fonacyjnego  i  artykulacyjnego”.  Sprawne

działanie tych narządów i ich koordynacja wpływają na jakość mówienia.

• Układ oddechowy jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego

podstawowa  rola  polega  na  dostarczaniu  tlenu.  „Oddychanie  jest  odruchem

bezwarunkowym (wrodzonym)”. Narządy układu oddechowego biorą również udział w

procesie wytwarzania dźwięków. Zaburzenia w obrębie oddychania mogą wpływać na

jakość mowy. 

• Dla  wytwarzania  głosu  niezmiernie  istotne  jest  sprawne  funkcjonowanie  narządu

fonacji, do którego należy krtań, połączona (od dołu) z tchawicą, a zaczepiona na kości

gnykowej,  tuż  pod  żuchwą.  Zbudowana  jest  z  chrząstek  o  znacznej  ruchomości,  co

stwarza podstawę jej sprawnego działania”. Oprócz krtani podczas wytwarzania dźwięku

istotną rolę odgrywają wiązadła głosowe, które w trakcie mówienia zbliżają się do siebie

w różnym stopniu. Krtań jest bardzo wrażliwa na zmiany temperatury, suche powietrze i

kurz. Szkodliwy jest również krzyk. W obrębie głosu mogą powstawać zaburzenia w

postaci: chrypki, zmatowienia głosu czy jego załamywania. Dlatego niezmiernie ważna

jest  prawidłowa higiena głosu, czyli  unikanie szkodliwych warunków, długiego  lub

nagłego krzyku, szeptu oraz zbytniego napięcia mięśni.

• Ważną  rolę  składową  aparatu  mowy stanowi  narząd  artykulacyjny.  „Fala  głosowa

zostaje  ostatecznie  ukształtowana  w  nasadzie  tj.  w  narządach  znajdujących  się  nad

krtanią. W skład nasady wchodzą jamy: gardłowa, ustna i nosowa oraz jamy rezonacyjne

(zatoki  przynosowe).  Ruchy  narządów  artykulacyjnych  zależą  po  części  od  takich

czynności,  jak:  ssanie,  oddychanie, żucie i  gryzienie. „Dzieci z błędnymi technikami

ssania  należą  do  grupy  zagrożonych  rozwojem  wad  wymowy.  Obserwacja  praksji

oralnej  w  dużej  mierze  pozwoli  wyeliminować  problemy  artykulacyjne  o  tej

proweniencji”.  Budowa narządów artykulacyjnych, ich ułożenie oraz napięcie mięśni

podczas  ruchów artykulacyjnych  mają  istotne  znaczenie  w  akcie  tworzenia  mowy.



Jakiekolwiek nieprawidłowości w obrębie artykulatorów powodują jej zniekształcenia.

• Mówienie jest skomplikowaną czynnością wymagającą określonego czasu i ćwiczeń.

Wymawianie  określonych  dźwięków związane  jest  z  pracą  określonych  mięśni  oraz

przekazywaniem  informacji  o  ich  pracy  do  ośrodków  czuciowych  mowy w mózgu.

Ośrodek czuciowy mowy wykształca się równocześnie z ośrodkiem ruchowym mowy,

tworząc  jednocześnie  połączenia  z  ośrodkiem  słuchowym  i  innymi  ośrodkami

odbierającymi bodźce ze środowiska zewnętrznego. Dziecko przychodząc na świat od

pierwszych chwil życia zaczyna się porozumiewać z otoczeniem. Noworodek odczytuje

wiele sygnałów, które przekazuje mu matka i sam przekazuje swoje sygnały matce –

reaguje na głaskanie, głos matki, uśmiecha się, wtula głowę w jej ciało. Wszystkie te

sygnały mają istotne znaczenie w rozwoju mowy. Ponieważ niemowlę nie potrafi jeszcze

mówić, więc porozumiewa się z otoczeniem za pomocą innych form poprzedzających

mówienie, do których należą: krzyk, wybuchowe dźwięki czy gesty.

Etapy rozwoju mowy

Mowa  jest  aktem  ruchowym  zależnym  od  sprawnego  działania  narządów  układu

oddechowego,  fonacyjnego,  artykulacyjnego,  czyli  warg,  języka,  podniebienia  miękkiego  oraz

żuchwy.  Istotne dla  rozwoju mowy jest  również  prawidłowe działanie narządu słuchu.  Chociaż

okres gotowości do mówienia w rozwoju dziecka następuje dopiero koło 12 miesiąca życia.  U

niektórych dzieci może wystąpić wcześniej, a u niektórych później, ponieważ każde dziecko ma

własne  tempo  i  rytm  rozwoju  wynikający  z  możliwości  jego  organizmu  i  warunków

środowiskowych. Ale przyjmuje się, że około 12-20 miesiąca życia dziecko powinno wymawiać

pierwsze  słowa,  dziecko  od  chwili  narodzin  porozumiewa  się  z  otoczeniem.  Formy  tego

porozumiewania  stanowią  istotny  element  w  rozwoju  mowy.  Jednocześnie  na  rozwój  mowy

oddziałuje  środowisko  zewnętrzne,  którego wpływ istotny jest  już  od chwili  poczęcia.  Dlatego

rozpatrując rozwój mowy bierze się następujące etapy:

1) Etap kształtowanie się mowy dziecka od okresu prenatalnego  – który trwa, aż do

momentu porodu i uwzględnia również sam przebieg porodu

2) Etap kształtowania się mowy dziecka od okresu postnatalnego – w którym wyróżnia

się następujące okresy:

- okres melodii: od 0 do 1 roku życia

- okres wyrazu: od 1. roku życia do końca 2. roku życia



- okres zdania: od 2. roku życia do ukończenia 3. roku życia

– okres swoistej mowy dziecięcej: od 3.  roku życia do ukończenia przez

dziecko 6 lat.

Pierwszy etap rozwoju mowy – okres melodii – obejmujący okres od narodzin do 1 roku życia,

związany jest z formami poprzedzającymi mówienie. Przychodzące na świat dziecko nie potrafi

jeszcze mówić, ale potrafi komunikować się ze światem, sygnalizując swoje potrzeby za pomocą

płaczu i krzyku. Rozwój mowy zaczyna się od krzyku powiązanego z procesem oddychania i jako

pierwszy pojawia się podczas narodzin. Oprócz wydawania dźwięków widoczne są również reakcje

na bodźce słuchowe, które przejawiają się poprzez marszczenie czoła,  mruganie,  rozpościeranie

rączek i płacz.

 Dziecko odbierając bodźce  słuchowe od pierwszych chwil stara się niewerbalnie komunikować się

z otoczeniem. Cały czas słucha, a jego językiem są nieartykułowane dźwięki, płacze oraz gesty i

ruchy. Płacz noworodka różnicuje się już w chwili narodzin. Każdy z wielu rodzajów płaczu jest

prośbą o pomoc w zaspokojeniu jakiejś konkretnej potrzeby. Krzyk i płacz na samym początku

stanowią  podstawowe  formy porozumiewania  się  z  rodzicami,  a  jednocześnie  stanowią  ważny

element  w  kształtowaniu  mowy.  Z  czasem  w  krzyku  dziecka  można  wyróżnić  poszczególne

dźwięki,  pojawiające  się  zwykle  na  bodźce  słuchowe.  Pierwsze  dźwięki  nie  przypominają

dźwięków  mowy.  Oprócz  płaczu  dziecko  wydaje  ciche  pomrukiwania,  sapanie,  kwilenie,

mlaskanie, mlaśnięcia, ziewanie i westchnięcia. Zwykle pojawiają się one zupełnie przypadkowo,

dzięki  mimowolnym  ruchom  warg  i  języka.  Mają  one  charakter  dźwięków  gardłowych  oraz

tylkojęzykowych i wiążą się z leżącą pozycją dziecka. W drugim miesiącu życia dziecko wydaje

odgłosy  przypominające  mowę.  Jest  to  bardzo  ważny etap  nabywania  języka  i  trwa  on  kilka

miesięcy i zwany jest głużeniem lub gruchaniem (Niektórzy autorzy nie wyróżniają głużenia lecz

gaworzenie oraz gaworzenie samonaśladowcze, występujące od końca 4 miesiąca życia. Podczas

głużenia „powstają  przypadkowe dźwięki  na zasadzie odruchu bezwarunkowego”.  W kolejnym

etapie (około 6 miesiąca życia) pojawia się gaworzenie, czyli „dźwięki, które powstają w wyniku

ruchów narządów mowy oraz powtarzania dźwięków usłyszanych z otoczenia. Brak gaworzenia

może  sygnalizować,  że  dziecko  nie  słyszy”.  Gaworzenie  „to  czynność  zamierzona  (odruch

warunkowy) polegająca na powtarzaniu i naśladowaniu dźwięków mowy. Dzięki nabywaniu takich

cech jak spostrzegawczość, koncentracja uwagi – dziecko ponawia próby wydawania dźwięków,

naśladuje  te,  które  wydało  przypadkowo oraz  te,  które  zasłyszało  w swym otoczeniu”.   Zasób

dźwięków staje się coraz większy, początkowo są to zwykle samogłoski, ale z czasem pojawiają się

pierwsze spółgłoski (prymarne) „m”, „b”, „p”, z których następnie dziecko zacznie budować sylaby

(„ma, ma, ma, ta,ta, ba, ba, ga,ga itp.). „W piątym miesiącu życia dziecka pojawiają się elementy



wargowo-zębowe przypominające w, f oraz przedniojęzykowo-zębowe s, t-h, do których artykulacji

konieczne są precyzyjne ruchy warg i języka. 

Dziecko  słysząc  dźwięki  ze  swojego  otoczenia  usprawnia  swój  narząd  słuchu  oraz  narządy

artykulacyjne przez powtarzanie w okresie gaworzenia  pierwszych sylab. Czasem rodzice mylą

powtarzanie sylab z pierwszymi słowami. Gaworzenie jest świadomym powtarzaniem dźwięków,

sylab. Nawet jeżeli dziecko powie „mama”, to należy uznać to za słowo, tylko wówczas kiedy

mamy pewność, że kojarzy nazwę z konkretną osobą (lub rzeczą), np. wskazując na mamę.

W miarę  rozwoju  dziecka,  jedną  z  metod  porozumiewania  się  z  otoczeniem są  gesty.

Charakterystyczne  gesty,  wyrazy  twarzy,  pozycje  ciała  połączone  są  zwykle  z  niemowlęcym

płaczem. Początkowo stanowią one przypadkowe ruchy. Po upływie drugiego półrocza ruch stają

się  bardziej  świadome.  Z  uzyskaniem  bardziej  precyzyjnych  ruchów  niemowlęta  uczą  się

zaspokajać swoje potrzeby przez pokazywanie połączone często z wokalizacją. „Dziecko używa

gestykulacji jako środka zastępczego, aby umożliwić sobie wyrażanie uczuć i emocji, których nie

potrafi wyrazić w żaden inny sposób”. Gdy nauczy się wymawiać słowa, gesty tracą zwykle na

znaczeniu. Znaczenie gestów jest bardzo ważne dla rozwoju mowy. Należy jednak pamiętać, że

jeżeli pozwolimy dziecku na zbytnią gestykulację, kiedy zaczyna używać słów, istnieje ryzyko, że

rozwój języka może się opóźnić. Ponieważ dziecko wiedząc, że może zaspokajać swoje potrzeby za

pomocą tylko gestów, nie będzie odczuwało potrzeby słownych wypowiedzi. 

Dziecko kończąc pierwszy rok życia przestaje być już niemowlęciem. Wkracza teraz w

okres wczesnodziecięcy,  który trwał  będzie do ukończenia szóstego roku życia.  W tym okresie

dziecko będzie doskonaliło swoją mowę, zdobywając nowe umiejętności językowe. Pierwszy etap,

który go czeka to okres wyrazu, trwający zwykle do końca 2. roku życia. W tym okresie powinno

wymawiać wszystkie samogłoski (oprócz nosowych), a także takie spółgłoski jak p, b, m, pi, bi, mi,

t, d, n, k, ś czasem ć. Zaczyna wymawiać pierwsze słowa „mama”, „baba”, tata”, „dada”. W tym

czasie dziecko jeszcze nie wymawia wszystkich spółgłosek, więc zazwyczaj zastępuje je innymi lub

upraszcza grupy spółgłoskowe. Wypowiada tylko pierwsze albo ostatnie sylaby wyrazów.

W kolejnym etapie  –  okresie  zdania –  trwającym do ukończenia  trzech  lat,   dziecko

doskonali swój język zdobywając umiejętność wypowiadania kolejnych spółgłosek: w, f, wi, fi, ś, ź,

ć, dź, ń, l, li,  k, g, ch, ki, gi, chi,  j,  ł, s, z, c, dz. Dziecko ma świadomość jak dana głoska ma

brzmieć,  ale  nie  zawsze potrafi ją dokładnie wypowiedzieć.  Dlatego jak w poprzednim okresie

zastępuje trudną głoskę już znaną o zbliżonym miejscu artykulacji, lub opuszcza ją upraszczając

sobie wyraz. Coraz większy zasób słownictwa pozwala dziecku na pierwsze równoważniki zdań, a

czasem zdania dwu-, trzy-wyrazowe. 



Kolejny etap,  to  okres swoistej  mowy dziecięcej trwający od 3.  do 6.  roku życia.  W

poprzednich  dwóch  etapach  głównym  środowiskiem  dziecka  była  rodzina.  Teraz  (zazwyczaj

kończąc trzeci rok życia, a czasem później) dziecko rozpoczyna naukę w przedszkolu. Wchodzi w

nowe środowisko,  które  dostarcza  mu  nowych  wzorców językowych.  Częściej  przebywa  też  z

rówieśnikami, z którymi musi się komunikować. W wieku 3 lat dziecko powinno rozróżniać już

wszystkie samogłoski i spółgłoski. Może jeszcze nie wymawiać głosek z szeregu szumiącego (sz, ż,

cz, dż), a głoski szeregu syczącego (s, z, c, dz) często zastępuje głoskami ciszącymi (ś, ź, ć, dź).

Głoski szumiące powinny pojawić się pod koniec 4. roku życia. Również pod koniec tego okresu

pojawia się głoska r, która jest jedną z najtrudniejszych głosek. Mowa dziecka 4-5-letniego daleka

jest  od  doskonałości.  Często  wyrazy  są  skracane,  grupy  spółgłoskowe  upraszczane,  głoski

przestawiane, tworzone są zlepki wyrazowe i nowe wyrazy. Mowa 5-latka jest zwykle zrozumiała.

Głoski z szeregu szumiącego zaczynając się ustalać i pojawia się głoska  r jeżeli nie pojawiła się

wcześniej.  Głoski  z szeregu szumiącego oraz głoska  r, sprawiają duże trudności w opanowaniu

nawet dzieciom w wieku 6 lat.

Dziecko kończące szósty rok życia powinno prawidłowo realizować wszystkie głoski. Jego

technika  mówienia  powinna  być  prawidłowa  pod  względem  artykulacyjnym,  fonacyjnym,

składniowym  i  gramatycznym.  Doskonalenie  mowy  przedstawione  w  powyższych  okresach

następuje równocześnie z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych, który jest uzależniony od

dojrzałości układu nerwowego. Jeżeli dziecko nie posiada wad organicznych i obciążeń z okresu

ciąży i porodu, a przed ukończeniem 5. roku życia nie wymawia niektórych głosek prawidłowo, to

zaliczamy to jako błędy w granicach normy rozwojowej.  Dziecko rozpoczynające naukę w klasie I

musi być przygotowane do nauki pisania i czytania. Powinno, więc mieć prawidłowo opanowaną

mowę oraz ukształtowany słuch fonematyczny.  Jeżeli  dziecko nie opanuje  poprawnej  wymowy

przed ukończeniem 6. roku życia, może mieć problemy w pisaniu i czytaniu w dalszych etapach

nauki szkolnej.
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