
JAK ROZWIJA SIĘ MOWA  DZIECKA? 

 

Rozwój mowy jest procesem złożonym i długotrwałym. Proces ten rozpoczyna się już 

w łonie matki i trwa do ukończenia przez dziecko 6-7 roku życia. Dynamika rozwoju mowy 

nie jest jednakowa na każdym etapie, więc u każdego dziecka może przebiegać nieco inaczej. 

Jednak każde dziecko powinno przejść przez wszystkie okresy rozwoju mowy w odpowiedniej 

kolejności. 

 

Okres prenatalny 

Czynniki biorące udział w procesie mówienia pojawiają się już w łonie matki. W tym 

czasie rozwija się mózg dziecka, oraz jego narządy mowy. Wtedy też pojawiają się pierwsze 

odruchy ssania i połykania. Co więcej, jeszcze przed narodzinami dziecko słyszy (bicie serca 

swojej matki, jej głos) i jest zdolne do krzyku.  

 

Okres melodii  

(od narodzin do 1 roku życia) 

Pierwszą oznaką aktywności dziecka i gotowości artykulacyjnej jest krzyk. Jest on 

również jednym z początków wokalnej komunikacji z otaczającym światem. Po kilku 

tygodniach dziecko potrafi różnicować swój krzyk w zależności od potrzeb. 

Po pierwszym miesiącu życia pojawiają się nowe komunikaty. Dziecko zaczyna 

świadomie uśmiechać się na widok matki oraz bliskich. Mniej więcej w tym czasie dziecko 

zaczyna też głużyć. Na początku dziecko samoistnie wydobywa z siebie niekontrolowane 

dźwięki, nie istniejące w systemie fonologicznym. Najczęściej dźwięki te są wargowe 

(następstwo ssania) oraz tylnojęzykowe, przypominające k, g, h  (z racji leżącej pozycji 

dziecka). Z czasem, głużenie powiązane jest z obecnością bliskich osób, bądź sygnalizuje dobre 

samopoczucie niemowlaka. 

W drugiej połowie pierwszego roku życia dziecko zaczyna gaworzyć. W odróżnieniu 

od głużenia dźwięki wymawiane przez maluszka przypominają sylaby i są już celowe. Dziecko 

powtarza zasłyszane dźwięki z otoczenia oraz swoje własne (zjawisko echolalii). Rodzice 

często mylą gaworzenie lub echolalię z pierwszymi słowami dziecka, gdyż przypominają 

niektóre słowa. Np.: ma-ma-ma, ba-ba-ba, ta-ta-ta. Jednak wypowiadane sylaby nie mają 

jeszcze dla dziecka konkretnego znaczenia.  

Mniej więcej wraz z pojawieniem się pierwszych kroków, dziecko zaczyna wypowiadać 

swoje pierwsze słowa. To, co odróżnia gaworzenie od pierwszych słów dziecka, to 

konkretyzacja znaczeniowa i konsekwencja w nazywaniu. Pierwsze słowa kończą okres 

melodii i początkują przejście dziecka  do następnego etapu rozwoju mowy. 



Okres wyrazu  

(od 1 do 2 roku życia) 

Na tym etapie rozwoju mowy zaczyna rozbudowywać się słowniczek dziecka. W tym 

czasie poszerzają się również możliwości artykulacyjne. Dziecko jest w stanie wymówić coraz 

więcej głosek: pojawiają się samogłoski a, o, e, i, u, spółgłoski: p, b, m, t, d, n, ń, j, ś, ź, ć, dź. 

Możliwość artykulacji tych głosek nie oznacza jednak, że dziecko będzie prawidłowo z nich 

korzystało. Jego mowa może nadal brzmieć obco dla otoczenia. Rodzice bardzo często nie są 

świadomi ilości słów używanych lub rozumianych przez dziecko. Warto więc podkreślić, że 

pierwsze słowa wymawiane przez dzieci nie są jeszcze doskonałe i mogą zupełnie nie 

przypominać w swej formie prawdziwych wyrazów. Najczęściej są to bowiem początki lub 

końcówki wyrazów, sylaby (a czasem nawet samogłoski), onomatopeje (naśladowanie 

dźwięków zwierząt, otoczenia: hau, miau, bum). Niektóre nazwy mogą być bardzo 

zniekształcone, bądź nawet wymyślone przez dziecko (muka – mleko, uga - ogórek). Przed 

ukończeniem 2-go roku życia dziecko potrafi nazwać (po swojemu) najbliższe osoby, 

poszczególne przedmioty i zabawki oraz niektóre czynności. Na prośbę dorosłych dziecko 

wskazuje części ciała, rozumie i wykonuje bardzo proste polecenia (Daj mamie misia. Rzuć 

piłkę.).  

 

Okres zdania  

(od 2 do 3 roku życia) 

Mowa dziecka 2 letniego, choć nadal jest niedoskonała,  zaczyna być rozumiana nie 

tylko przez najbliższych. Dziecko zaczyna komunikować się za pomocą 2-3 wyrazowych zdań. 

Zasób słownictwa bardzo szybko się poszerza. Należy pamiętać, że słownictwo bierne 

(rozumienie pojęć) znacznie wyprzedza słownictwo czynne, czyli takie, które dziecko 

wypowiada. Podobnie jak dorośli, dzieci rozumieją znacznie więcej niż są w stanie wyrazić 

słowami – szczególnie na tym etapie rozwoju mowy.  Percepcja słuchowa jest już na tyle 

rozwinięta, że pomimo nieprawidłowej wymowy wyrazów, dziecko wie jak powinny one 

brzmieć. W wymowie dziecka pojawiają się kolejne samogłoski: a, o, e, i, o, u, y. (czasem 

nawet samogłoski nosowe: ą, ę), oraz spółgłoski: p, b, m, f, v, k, g, h, t, d, n, ń, l. Przed 

ukończeniem 3 roku życia dziecko potrafi nazwać większość przedmiotów codziennego 

użytku, zasygnalizować swoje chęci i potrzeby. Jego wypowiedzi składają się z 3-4 elementów. 

 

Okres swoistej mowy dziecięcej  

(od 3 do 7 roku życia) 

W wieku 3 lat dzieci potrafią już wymówić wszystkie samogłoski i większość 

spółgłosek. Nie oznacza to jednak, że dzieci zawsze korzystają z tej umiejętności. W mowie 

spontanicznej nierzadko pojawiają się substytucje - dzieci zamieniają niektóre głoski na 

łatwiejsze pod względem artykulacyjnym. W ich wymowie nadal występują elizje (opuszczanie 

głosek lub sylab na początku i na końcu wyrazów) oraz metatezy (przestawianie sylab w 



wyrazach). Pod koniec 3 roku życia mogą pojawić się spółgłoski s, z, c, dz, a czasem nawet sz, 

ż, cz, dż, dotychczas zastępowane przez ś, ź, ć, dź.  

U 4-latka głoski syczące (s, z, c, dz) stopniowo się utrwalają. Z kolei głoski szumiące 

(sz, ż, cz, dż) zastępowane są s, z, c, dz, bądź ś, ź, ć, dź – jest to tak zwane seplenienie 

fizjologiczne. W jego mowie może pojawić się głoska r, choć jej brak nie powinien jeszcze 

niepokoić. Dzieci, które jednak opanowały prawidłową artykulację r mogą być tak 

zafascynowani jej brzmieniem, że często ją nadużywają (okurary, parasor).  Czterolatek zadaję 

dużo pytań, rozpoznaje kolory, śpiewa piosenki i mówi krótkie wierszyki z pamięci. 

Dziecko 5-letnie mówi już całkiem zrozumiale, choć jego mowa jeszcze brzmi 

dziecinnie. Coraz dokładniejsza jest artykulacja głosek sz, ż, cz, dż, choć nadal w mowie 

potocznej wygodniej dziecku wymawiać zamienniki tych głosek (s, z, c, dz, lub ś, ź, ć, dź). Na 

przełomie 5 i 6 roku życia powinna już pojawić się  głoska r. W wieku 5 lat dziecko nabywa 

umiejętności wyrażania własnych emocji. Potrafi zakomunikować co mu się podoba, a czego 

nie lubi. 5-latek zaczyna porozumiewać się za pomocą zdań złożonych.  

W wieku 6 lat mowa dziecka jest już ustawiona pod względem artykulacyjnym, choć 

czasem zdarzają się jeszcze problemy z wymowa głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) w 

mowie spontanicznej. 7-latek powinien budować już dość rozbudowane wypowiedzi słowne, 

być w stanie opowiedzieć o swoich emocjach, przeżyciach, opisać ilustracje, opowiedzieć o 

wysłuchanej bajce. W jego mowie mogą pojawić się sporadyczne błędy gramatyczne oraz 

trudności z różnicowaniem niektórych głosek  (np.: r-l) 

Należy pamiętać, że podany wiek dziecka jest jedynie przybliżoną średnią. Niewielkie 

odstępstwa czasowe nie są uznawane za nieprawidłowość, gdyż każde dziecko rozwija się w 

różnym tempie. O nieprawidłowościach w rozwoju mowy dziecka mówimy w przypadku ok.. 

półrocznym odstępstwie od normy. Jeżeli zauważymy u dziecka brak, bądź znaczne opóźnienie 

któregokolwiek etapu rozwoju mowy, należy skonsultować się z logopedą.  

Alicja Pyczot 

 logopeda 
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