
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 

 

 Mowa jako akt w procesie językowego porozumiewania się odgrywa ważną rolę  

w społecznym życiu człowieka. Kontakt z innymi ludźmi jest możliwy dzięki umiejętności 

mówienia i rozumienia tekstów słownych. Mowa nie jest jednak umiejętnością wrodzoną. 

Człowiek nabywa ją w ciągu swego życia w kontakcie z mówiącymi ludźmi. 

 Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę rozwoju jego 

osobowości. Dzięki rozumieniu poznaje ono otaczający świat, a dzięki umiejętności 

mówienia potrafi wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia, uczucia, przeżycia. 

 W procesie rozwoju mowy istotną rolę spełniają czynniki: genetyczne, biologiczne, 

psychologiczne oraz społeczne. 

 Jeśli proces rozwoju mowy dziecka przebiega prawidłowo, prawidłowo również 

przebiega proces myślenia. U małego dziecka myślenie ma charakter konkretno-obrazowy; 

posługuje się ono zasobem słownikowym opartym na konkretach (nazywa czynności, 

przedmioty). 

 Kształtowanie się mowy dziecka ma także ścisły związek z jego rozwojem społeczno-

emocjonalnym. Częste kontakty werbalne dziecka z otoczeniem przyspieszają ten rozwój, 

doskonaląc wymowę, bogacąc słownictwo, ucząc prawidłowego stosowania zasad 

gramatycznych, właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem wypowiedzi. 

Jednocześnie można zaobserwować, iż w przypadku jakichkolwiek zaniedbań 

środowiskowych, braku należytych wzorców do naśladowania następuje opóźnienie rozwoju 

mowy dziecka lub jej zaburzenie
1
. 

 Wraz z rozwojem mowy dziecka kształtuje się słuch fonematyczny, czyli umiejętność 

odróżniania dźwięków mowy, na które składają się najmniejsze elementy języka – głoski, co 

ma niebagatelny wpływ na m.in. percepcję mowy, sprawność artykulacyjną
2
. 

 

 Leon Kaczmarek wyróżnia cztery okresy kształtowania się mowy dziecka: 

- okres melodii, który jest właściwy niemowlęciu i przypada na 1 rok życia dziecka, 

- okres wyrazu (1-2 r.ż), 

- okres zdania, w którym wyłaniają się kategorie gramatyczne (2-3 r.ż.), 
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- okres swoistej mowy dziecięcej, w którym dziecko kształtuje świadomie liczne twory 

językowe (3-7 r.ż.)
3
. 

 L. Kaczmarek sygnalizuje jednak jeszcze istnienie bardzo ważnego okresu 

przygotowawczego, przypadającego na okres życia płodowego.  

Etap przygotowawczy zwany wstępnym lub zerowym obejmuje przedział wieku od 3 

do 9 miesiąca życia płodowego. W tym czasie u mającego przyjść na świat dziecka 

wykształcają się narządy mowne i rozpoczyna się już ich funkcjonowanie. Czteromiesięczny 

płód odczuwa rytm balansu podczas chodu matki, a siedmiomiesięczny bicie serca matki. W 

piątym miesiącu życia płód zaczyna reagować na bodźce akustyczne, rytm, melodię, ton, 

rejestruje głos matki. 

 

 Okres melodii (sygnału apelu) następuje wraz z urodzeniem się dziecka, które 

przychodząc na świat, wita go krzykiem. Płacz niemowlęcia jest bardzo ważnym symptomem 

diagnostycznym, psychiatrzy bowiem dostrzegają związek między płaczem dziecka a jego 

rozwojem psychicznym (rozpoznają uszkodzenie mózgu u maleńkich dzieci po ich płaczu). 

Prawidłowy płacz zatem powinien być normalny, naturalny.  

Dziecko początkowo komunikuje się z otoczeniem tylko za pomocą krzyku, kiedy odczuwa 

głód, pragnienie, chłód, ból itd
4
. W 3, 4 miesiącu życia zaczyna niemowlę w warunkach 

dobrego samopoczucia głużyć tj. wydawać różne dźwięki, wyzwalając w ten sposób nadmiar 

energii. Pojawiają się samogłoski: [a, e, y], spółgłoski: [g, m], dźwięki gardłowe, 

tylnojęzykowe, a nawet grupy samogłoskowe [ai, eie] oraz spółgłoskowe [glx, kly, bl]. 

Głużenie ma charakter samorzutny, podobnie jak ruchy rąk i nóg w tym okresie, i jest 

odruchem bezwarunkowym. Dźwięki są niewyraźne i o artykulacji przypadkowej. Na uwagę 

zasługuje fakt, że głużą także dzieci głuche od urodzenia
5
.  

Niemowlęta około 4 miesiąca życia umieją różnicować fonemy i reagują na intonację 

(rozkazującą, pytającą, przeczącą, twierdzącą)
6
. 

W drugiej połowie 1 roku obserwujemy u dziecka gaworzenie. Pojawia się zamierzone, 

świadome powtarzanie, czyli jest to odruch warunkowy. Dziecko naśladuje dźwięki, które 

wydało przypadkowo wskutek ustawicznego ruchu narządów mownych oraz dźwięki, których 

brzmienie uchwyciło od dorosłych np. mlaski, kląskania, świsty, cmokania, sylaby: ma-ma, 
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ba-ba, pa-pa-pa, ńa-ńa, ta-ta, onomatopeje: o!, xe! Zaczyna rozumieć wypowiadane przez 

otoczenie słowa. Występuje wtedy intensywny rozwój słuchu fonemowego. 

Równolegle z etapami kształtowania mowy przebiega rozwój fizyczny dziecka (obserwujemy 

zmiany pozycji ciała: unoszenie głowy, siadanie, stanie, chodzenie). Potwierdza to uwagę 

Baudouina de Courtenay, że „dziecko może zacząć poruszać organami mównymi tak, jak to 

czynią dorośli, dopiero wtedy, kiedy już chodzi albo przynajmniej kiedy już trzyma się 

prosto”, zaś zaburzenia mowy przy zachowanym słuchu „łączą się najczęściej z ogólną 

niesprawnością ruchową dziecka tj. z opóźnieniem w chodzeniu, samodzielnym ubieraniu się, 

jedzeniu”, a poza tym także z zaburzeniami „w zdolności rozmieszczenia przedmiotów w 

przestrzeni” (grupowania lub szeregowania w określonym porządku)
7
. 

 

Okres  wyrazu (sygnału jednoklasowego) obejmuje drugi rok życia dziecka. W tym 

czasie do form wypowiedzeń należy: powtarzanie poszczególnych słów za dorosłymi - 

samorzutnie lub na skutek ich zachęty, odpowiedzi na zadawane pytania, nazywanie 

przedmiotów, czynności, wyrażanie stosunku do wymienianego przedmiotu, czynności. 

Dziecko robi znaczne postępy w zakresie rozumienia wypowiedzi otoczenia. Zdobywszy 

nowy wyraz  

i wymówiwszy go poprawnie, cieszy się nim, powtarzając go kilkakrotnie. 

Charakterystyczna dla wymowy dzieci osiągających rozwój na poziomie wyrazu jest 

realizacja części nagłosowej wyrazów (pierwszej sylaby) lub końcówki np. uproszczone 

grupy spółgłoskowe: et’i ‘dzieci’, aia ‘jaja’, mamu ‘mamuś’. Pojawiają się przedłużane 

sylaby lub wyrazy ze zmienioną kolejnością głosek (metateza), zdrobnienia. Ten sam wyraz 

zależnie od sytuacji, gestów i melodii można w tym czasie najróżnorodniej rozumieć. 

Występują wszystkie samogłoski ustne oraz spółgłoski: [p, b, m, t, d, n, t, ś, ć]. Trudniejsze 

dla niego spółgłoski dziecko zastępuje innymi (substytucja), o zbliżonym miejscu artykulacji 

np. zamiast [ć, ź] – [t, t’], zamiast [d, l] – [u], zamiast [č, š] – [p, t, ś], zamiast [t] – [k]. 

Na słownik dziecka składa się pod koniec omawianego okresu około 60 wyrazów, są to 

przede wszystkim rzeczowniki osobowe w mianowniku (nazwy osób z bliskiego otoczenia, 

zwierząt, części ciała, ubrań), czasowniki (spać, jeść, dawać, jechać, iść), partykuły 

twierdzące i przeczące (tak, nie), zaimki wskazujące, pytajne (tu, tam, gdzie)
8
. Wyrazy, jak 

już powiedziałam, są często wieloznaczne np. kapka może znaczyć kąpiel, kąpać się, prać, 
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deszcz. Zatarta jest różnica między wyrazem a zdaniem, pojedynczy wyraz jest z reguły 

całym wypowiedzeniem
9
. 

 Okres zdania (sygnału dwuklasowego) przypada na 2-3 rok życia. Mowa ulega 

dalszemu doskonaleniu. Jednak dziecko ma dalej trudności, gdyż narządy mowy nie są 

jeszcze dostatecznie sprawne. Posługuje się ono prostymi zdaniami, przeważnie 

dwuwyrazowymi,  

z czasem bardziej rozbudowanymi.  

W okresie zdania najpierw pojawia się zdanie oznajmujące, potem rozkazujące, pytające, 

wreszcie wykrzyknikowe. Występują zdania nierozwinięte i rozwinięte, a nawet złożone, 

zarówno współrzędnie (zdania łączne, wynikowe, przeciwstawne) jak podrzędnie 

(okolicznikowe). W ścisłym związku z tą rozmaitością zdań pozostaje obfitość form 

językowych. Dziecko używa już na wyrażenie teraźniejszości form czasu teraźniejszego, na 

wyrażenie przeszłości form czasu teraźniejszego i przyszłego. Podobnie rozkaz, życzenie lub 

prośbę wyraża za pomocą form trybu rozkazującego, przypuszczającego oraz 

równoważników zdań i form czasu teraźniejszego. Używa także bezokolicznika, form strony 

biernej, zwrotnej. 

W liczbie pojedynczej obok mianownika pojawia się wołacz, biernik, potem dopełniacz, 

miejscownik, celownik, narzędnik, a w liczbie mnogiej biernik, mianownik, dopełniacz. 

Pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej występują we wszystkich czasach, druga tylko  

w czasie teraźniejszym. Pierwsza osoba liczby mnogiej reprezentowana jest tylko w czasie 

teraźniejszym, drugiej osoby nie ma w żadnym czasie. Trzecią osobę liczby mnogiej mamy  

w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.  

Artykulacja tego okresu wykazuje znaczny postęp w porównaniu z poprzednim, choć 

do poprawnego wymawiania jeszcze daleko. Dziecko jednak słyszy już więcej (rozwija się 

słuch fonematyczny), wie, jak dana głoska powinna brzmieć, zdarza się, że poprawia mowę 

dorosłych. Wymawia wszystkie samogłoski oraz spółgłoski: [p, p’, b, b’, m, m’, v, v’, f, f’, ś, 

ć, ź, ń, k, k’, g, g’, t, d, n, l]. Pod koniec okresu mogą pojawiać się głoski [s, z, c, z]. 

W zdaniach trudniejszych do wymówienia pojawiają się uproszczenia na początku i w środku 

wyrazów, opuszczanie końcowych głosek, zanik całej grupy głosek na początku wyrazu. 

Występują substytucje: [t] występuje w roli [k, x, s, c, ć, ś]; [u] oraz [i] spotykamy w miejscu 

[v] lub [r]; [d, d’] występuje zamiast [z, ź, g]; [b] zjawia się zamiast [d, r]; w miejscu [r] 
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pojawia się [i, l, u]; dziecko używa [ś, ć] w miejsce [š, č]. Inne zjawiska językowe to 

zgrubienia, metatezy, tworzenie neologizmów. 

 Słownik dziecka obejmuje około 1500 wyrazów
10

. Z języka wycofały się wyrazy 

wieloznaczne znamienne dla poprzedniego okresu. Dominują rzeczowniki i czasowniki, 

pojawiają się i umacniają przymiotniki, zaimki, przysłówki, liczebniki, przyimki, spójniki. 

Wśród rzeczowników mamy obok nazw osób, zwierząt, nazwy: pokarmów, zabawek, części 

ciała, ubrań, elementów wyposażenia domu. Czasowniki określają byt, niebyt, czynności 

ruchowe, postawę i położenie ciała, czynności zmysłowe, odgłosy, stany uczuciowe. 

Przymiotniki oznaczają rozmiar, temperaturę, smak, kolor, przynależność, nieco mniej jest 

przymiotników wartościujących. Pojawiają się przysłówki: miejsca, czasu, sposobu, stopnia, 

miary, wartościujące. Zaimki wykazują znaczną rozmaitość formalną i znaczeniową, 

pojawiają się zaimki przysłowne, liczebne, rzeczowne, przeczące, przymiotne, dzierżawcze, 

nieokreślone. Liczebniki używane są dość często, dziecko „ma usta pełne liczb”, ale ich nie 

rozumie. Najczęściej używane przyimki to: do, na, od, u, w, po, jednak bywają stosowane nie 

zawsze właściwie albo z niewłaściwymi przypadkami np. grzebyczek u czesania zamiast do 

czesania. Pierwsze dziecięce spójniki łączą wyrazy, potem pozostają w związku z 

powstawaniem  

i rozwojem pierwszych zdań złożonych współrzędnie, i podrzędnie np. i, a, ale, bo, że, oraz
11

. 

 

 Okres swoistej mowy dziecięcej (swoistych form językowych) trwa od 3 do 7 roku 

życia dziecka. Mowa dzieci w wieku trzech lat jest w zasadzie już swobodna, ukształtowana,  

a wzbogaca się tylko w miarę przybywania lat, a z nimi przeżyć, doświadczenia, w miarę 

wychodzenia z jednego, a wchodzenia do drugiego środowiska (rodzina, podwórko, 

przedszkole, szkoła). 

Najliczniejszą grupę nowych form stwierdzić można wśród czasowników. Są to formy czasu 

teraźniejszego, przeszłego, trybu rozkazującego, trybu przypuszczającego, bezokolicznika, 

imiesłowu biernego. Zdarza się mieszanie rodzajów, stosowanie końcówek pewnej deklinacji 

lub koniugacji w innej. Występuje tendencja do zmiękczania spółgłosek, upodobanie formuły 

przyswojonej (dziecko protestuje przeciw np. zmianie słów w wierszyku), używanie w 

pewnych okolicznościach wyrazów zgrubiałych. Dziecko tworzy wyrazy przez analogię, 

kontaminację, stosuje uogólnianie i usuwanie e ruchomego, stopniuje przymiotnik. 
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Wymowa głosek w tym okresie jest na ogół prawidłowa. Dziecko zaczyna odróżniać 

głoski dentalizowane szeregu syczącego od szeregu ciszącego. Około czwartego roku życia 

pojawia się głoska [r] oraz głoski [š, ž, č, ž]. 

W dalszym ciągu u dzieci mogą występować substytucje: [l] zastępuje głoskę [r]; [š, ž, č, ž] 

realizowane są jako [ś, ź, ć, ź]; zamiast [x] występuje [k]. Spotyka się metatezy, uproszczenia 

grup spółgłoskowych na początku i w środku wyrazu
12

.  

Poprawie wymowy i opanowywaniu reguł gramatycznych sprzyja doskonalenie się 

umiejętności wydzielania głosek (segmentacji), zaś rozwój świadomości fonologicznej 

(zwłaszcza świadomości fonemowej) jest szczególnie intensywny podczas nauki czytania  

i pisania ze względu na umiejętność dokonywania analizy, i syntezy słuchowej wyrazów
13

. 

Zasób słownictwa tej fazy rozwoju dziecka to od 3500 do 7000 wyrazów w zależności 

od środowiska wychowawczego. Ma tu znaczenie czy rodzice mówią do dziecka i jak mówią 

(pieszczotliwa mowa nianiek czy normalna), czy wielokrotnie powtarzają nazwy 

przedmiotów, manipulując nimi przed lub z dzieckiem, czy stawiają pytania, udzielają 

odpowiedzi na pytania
14

. Spośród części mowy rozwijają się nadal liczebniki, przyimki i 

spójniki. Pojawiają się trudniejsze rzeczowniki oznaczające pojęcia abstrakcyjne, 

astronomiczne, nazwy geograficzne, nazwy zawodów, instrumentów, przetworów i 

materiałów oraz czasowniki nazywające np. pobieranie pokarmów, czynności umysłowe, 

wykonywanie czegoś za pomocą narzędzi, oddziaływanie społeczne
15

. Sześciolatek ma już do 

dyspozycji wszystkie części mowy, kategorie gramatyczne oraz schematy składniowe 

polszczyzny. 

 

Normalnie rozwijające się zdrowe dziecko opanowuje poprawną wymowę około 

piątego, roku życia. Pojawiające się w wieku 6 lat odchylenia od normy noszą nazwę 

dyslalii
16

 i wymagają intensywnej terapii. Zaburzeń jest w tym okresie sporo np. brak głosek 

szeregu szumiącego, zaburzenia w wymowie samogłosek. Na terenach wiejskich - zaburzenia 

o podłożu gwarowym. 

Deficyty w zakresie słuchu fonematycznego mogą być przyczyną zaburzeń 

artykulacyjnych oraz trudności w nauce czytania i pisania. Jeśli dziecko nie identyfikuje 

głoski, nie odróżnia jej od innych, może mieć trudności w nauczeniu się danej artykulacji, 
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ponieważ wzorce kinestetyczno-ruchowe (czucie ułożenia narządów mowy właściwe 

poszczególnym głoskom) wytwarzają się pod kontrolą słuchu fonematycznego. Brak tych 

wzorców lub brak ich stabilizacji powoduje zastępowanie w mowie pewnych głosek innymi. 

Dobra pamięć wzrokowa graficznego wzorca wyrazu może być pomocna przy prawidłowej 

realizacji, jednak zazwyczaj dziecko mające deficyt słuchu fonematycznego ma trudności w 

zapisywaniu wyrazów zawierających mylone głoski i w piśmie popełnia analogiczne błędy 

jak w mowie. Dzieje się tak, ponieważ nie potrafi dokonać analizy słuchowej wyrazu i 

wyodrębnić elementów, które trzeba zapisać. Znaczne niedokształcenie słuchu 

fonematycznego utrudnia rozwój mowy dziecka i znacznie go opóźnia. Całkowity brak 

rozwoju słuchu jest zjawiskiem rzadkim i prowadzi do alalii percepcyjnej, czyli także braku 

rozwoju mowy
17

. 

Rozwój sprawności artykulacyjnej dziecka z rozwiniętym słuchem fonematycznym  

w wieku szkolnym przebiega przede wszystkim w płaszczyźnie automatyzacji zdobytych 

umiejętności, opanowywania wyrazów trudnych oraz lepszego operowania środkami ekspresji 

(akcent, intonacja, wysokość tonu). Rozwój sprawności artykulacyjnej w tym okresie zależy 

od wyrobienia językowego środowiska, w jakim przebywa dziecko
18

. 
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