
Etapy rozwoju mowy dziecka.  

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, słuchowe i oddechowe. 

 

 

 

Mowa jest specyficznym ludzkim sposobem komunikowania się. Aby rozwijała się 

prawidłowo, dziecko musi posiadać zdolności: 

a) percepcyjne, czyli rozumienie mowy. Dziecko musi słyszeć mowę otoczenia i ją 

rozumieć. Istotną rolę odgrywa sprawny słuch, a także iloraz inteligencji (u dziecka z 

niepełnosprawnością intelektualną rozwój mowy przebiega z opóźnieniem). 

b) realizacyjne, czyli zdolność do mówienia za pośrednictwem słów. Niezbędna jest 

więc sprawność ruchowa aparatu artykulacyjnego, prawidłowe oddychanie, brak wad 

anatomicznych narządów mowy.  

Oprócz uwarunkowań biologicznych, należy wspomnieć także o środowiskowych, tzn. 

stymulowanie rozwoju mowy od najwcześniejszych lat poprzez np. czytanie dziecku (nawet 

wtedy, gdy jeszcze nie mówi), rozmawianie z dzieckiem – dialogowanie, rozwijanie 

inteligencji dziecka – w zabawach i sytuacjach dnia codziennego.  

  



 
 

Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7. roku życia dzielimy na cztery okresy: okres 

melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej. 

Stałe etapy rozwoju mowy dziecka zaprezentowano poniżej: 

 0 – 1 r. ż – okres melodii 

 Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, po którym 

można rozpoznać jego potrzeby, np. głód. 

 2-3 miesiąc - głużenie, czyli wydawanie z siebie przypadkowych dźwięków 

podobnych do samogłosek. W ten sposób dziecko ćwiczy aparat mowy. 

 6 miesiąc- gaworzenie. Dziecko bardziej świadomie już wydaje i powtarza 

dźwięki. Pojawiają się pierwsze sylaby: ma, ta, ba. Dziecko potrafi je powtarzać 

wiele razy, natomiast nie mają one konkretnego jeszcze znaczenia. 

Ważne: dzieci niesłyszące nie gaworzą. 

 Pod koniec 1. roku życia dziecko potrafi powiedzieć 2-3 proste wyrazy. 

Rozwój mowy w okresie melodii postępuje zazwyczaj równolegle z rozwojem 

fizycznym: 

- głużenie - umiejętność unoszenia głowy; 

- gaworzenie - umiejętność siadania; 

- pierwsze wyrazy - pozycja pionowa, stawanie na nóżki. 

 

 



 
 

 1 – 2 r. ż – okres wyrazu   

 Dziecko potrafi spełniać proste polecenia, wypowiadać samogłoski: a, e, i, o, u, 

y, a także spółgłoski: p, g, m, t, d, n, k, g, ś, czasem ć. Dziecko upraszcza słowa, 

omija niektóre spółgłoski, wymawia pierwszą lub ostatnią sylabę wyrazu, 

powtarza pierwsze słowa ze zrozumieniem, wskazuje pierwsze przedmioty. 

 W tym czasie zaczyna bogacić się słownik dziecka. 

 

  



 
 

 2 – 3 r. ż – okres zdania 

 Dziecko potrafi wypowiedzieć takie głoski, jak: p, pi, b, bi ,m, mi, f, fi, w, wi, ś, 

ź, ć, dź, ń, ki, gi, k, g, ch, t, d, n, l. Mogą pojawić się także: s, z, c, dz. Dziecko 

doskonali cały czas swoją wymowę - ma świadomość, jak dane słowo powinno 

brzmieć, ale nie jest jeszcze w stanie go wyartykułować; ma zdecydowanie 

więcej do powiedzenia, niż jest w stanie wyrazić, więc mogą powstawać 

nieporozumienia. 

 Dziecko nadal może opuszczać niektóre spółgłoski, zmieniać brzmienie słów, 

trudniejsze głoski zastępuje łatwiejszymi, np. zamiast ,,r'' mówi ,,l”. 

 Dziecko zaczyna budować zdania, początkowo - zdania proste, które są złożone z 

dwóch, trzech wyrazów, następnie przechodzi w wypowiedzi dłuższe, cztero - 

pięcio wyrazowe. Pierwsze zdania są oznajmujące, a następnie pytające i 

rozkazujące. 

 



 
 

3 – 7 r. ż – okres swoistej mowy dziecięcej 

 Mowa dziecka jest już w zasadzie ukształtowana, ale rozwój jej odbywa się dalej 

poprzez doskonalenie aparatu artykulacyjnego, wzbogacanie słownictwa i 

rozwijanie poprawności stosowania form gramatycznych, kształtowanie 

kompetencji komunikacyjnej. 

 To ostatni okres rozwoju mowy dziecka. W tym okresie dziecko bardzo 

dynamicznie zaczyna wzbogacać swoje słownictwo, a jego mowa stopniowo, 

coraz bardziej przypomina mowę dorosłego. Dziecko nadal nie jest w stanie 

nazwać bądź wyrazić wszystkiego, co by chciało – i np. tworzy nowe słowa, tzw. 

neologizmy. 

 W 4. roku życia powinny pojawić się głoski: s, z, c, dz;  w 5. r.ż. - sz, ż, cz, dż. 

Natomiast w 6/7. r. ż – głoska r. Jest to najtrudniejsza głoska, dlatego pojawia się 

najpóźniej. 

 Dziecko rozumie coraz bardziej skomplikowane polecenia, 4 latek powinien 

potrafić opowiedzieć, co się wydarzyło w przeszłości, co się dzieje teraz, a co 

zdarzy się w przyszłości. 5 latek wypowiada się zdaniami, odróżnia przyczyny od 

skutku zdarzeń oraz potrafi wskazać kolejność zdarzeń. Dziecko w wieku 7 lat 

powinno płynnie mówić i mieć już ustaloną artykulację – wypowiadać wszystkie 

głoski prawidłowo. 

Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się w innym tempie. Dopuszcza się półroczne 

opóźnienia - związane z indywidualnym rytmem rozwoju. 



 
 

Przechodząc do drugiej części poruszanych zagadnień, warto opisać niektóre rodzaje ćwiczeń 

stosowanych podczas terapii logopedycznej (ale nie tylko). Są to na przykład: 

 Ćwiczenia oddechowe. Polegają na wykonywaniu szeregu ćwiczeń, zabaw kształcących 

czynności oddechowe. Ich zadaniem jest pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy 

wydechowej, rozruszanie przepony i usuwanie nadmiernego napięcia mięśniowego 

 Ćwiczenia słuchowe mają na celu uwrażliwienie słuchowe. Polegają na rozpoznawaniu 

dźwięków pochodzących z otoczenia oraz słuchowej analizie mowy.  

 Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Są to ćwiczenia sprawności języka, warg, 

podniebienia miękkiego, żuchwy, których celem jest wypracowanie zręcznych i celowych 

ruchów tych narządów, a także wypracowanie czucia ruchu i położenia narządów 

artykulacyjnych.  

 

 

  



 
 

Przykłady ćwiczeń oddechowych: 

- dmuchanie baniek mydlanych; 

- zdmuchiwanie płomyka świeczki; 

- dmuchanie piłeczki pingpongowej do bramki; 

- dmuchanie łódeczek na wodzie w kierunku określonego celu; 

- chłodzenie gorącej zupy na talerzu (ręce ułożone na kształt głębokiego talerza) – dmuchanie 

ciągłym strumieniem; 

- odtajanie zmarzniętej szyby – długie chuchanie, a także chuchanie na zmarznięte ręce, 

- lokomotywa oddaje nadmiar pary: ffff lub szszszsz; 

- naśladowanie śmiechu różnych ludzi: staruszki (he-he-he), kobiety (jasny ha-ha-ha), 

mężczyzny (tubalny, rubaszny ho-ho-ho), dziewczynki (piskliwy, chichotliwy hi-hi-hi), 

chłopca (wesoły, hałaśliwy ha-ha-ha); 

- wąchanie kwiatów z bibuły lub prawdziwych; 

- zdmuchiwanie kawałka papieru z gładkiej powierzchni; 

- dmuchanie na watkę, piórko; 

- wdech - unoszenie rąk bokiem do góry, wydech - powolne opuszczanie rąk; 

- naśladowanie syczenia węża, szumu wiatru; 

- wymawianie głosek s, ś, sz - raz ciszej, raz głośniej; 

- wymawianie na wydechu pojedynczych samogłosek ustnych [a, e, o, u, i, y], potem 

łączonych po dwie, trzy; 

- recytacja wierszy na jednym wydechu, tzn. wydech powinien następować w czasie 

wypowiadania każdego wersu, wdech – po każdym wersie; 

- liczenie „wron”, „koników”, „baloników” na jednym oddechu:  

 Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona…itd., Albo opon: 

Jedna opona zagubiona, druga opona zagubiona, trzecia opona, itd. Albo koników: 

Jeden konik i balonik, drugi konik i balonik, trzeci konik.     

 



 
 

Przykłady ćwiczeń słuchowych: 

- rozpoznawanie odgłosu darcia papieru, stukania wysypywanych klocków, szumu wody; 

- wskazywanie źródła dźwięku z zasłoniętymi oczami; 

- chodzenie za głosem z zasłoniętymi oczami; 

- rozpoznawanie barwy dźwięków różnych instrumentów muzycznych np. trąbki, bębenka; 

- klaskanie, wystukiwanie rytmu; 

- rozpoznawanie dźwięku, sylaby, wyrazu wypowiadanego przez logopedę/rodzica – kiedy 

poprawnie, kiedy z deformacją; 

- różnicowanie głosek opozycyjnych  w wyrazach z wykorzystaniem paronimów np.: 

 nóżka – muszka, 

  szale – sale,  

 mecz – miecz,  

 wazy – waży,  

 wąs – wąż,  

 liszki – liski,  

 szpik – żbik,  

 zebra – żebra,  

 tacka – taczka,  

 czemu – dżemu,  

 kaszka – kaczka,  

 czapka - żabka. 

- powtarzanie klaśnięć, stukanie w stół, w bębenek proste struktury rytmiczne:  

- -,    - -,    ---,    -- --,    - - - ,    - ---,    -- - 

- klaskanie, wystukiwanie tyle razy, ile przedmiotów jest na danym obrazku; 

- podział wyrazów na sylaby (dziecko może przyłożyć rękę pod brodę: ile razy szczęka 

opadnie, tyle jest sylab) np. szafa, mucha, koszula, maliny, telefony, domek, patyk, zeszyt, 

ołówek, łyżka, latawiec, teczka, szkoła, parasol; 

- podawanie pierwszej sylaby, potem ostatniej; 

- wyszukiwanie wyrazów z określoną sylabą; 

- szukanie podanego wyrazu w tekście; 

- czytanie z podziałem tekstu na sylaby; 

- wyszukiwanie takich samych sylab, głosek. 

 



 
 

Przykłady ćwiczeń aparatu artykulacyjnego: 

 Ćwiczenia języka 

- wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej; 

- wysuwanie języka w kształcie grotu i wykonywanie ruchów wahadłowych od jednego do 

drugiego kącika ust; 

- wysuwanie języka na zewnątrz w postaci rozpłaszczonej; 

- wykonywanie kolistych ruchów językiem w prawo i w lewo; 

- dotykanie językiem nosa i brody; 

- oblizywanie zębów i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami w prawo i w lewo, usta 

zamknięte; 

- oblizywanie warg zgodnie z ruchem wskazówek zegara; 

- opuszczanie szczęki dolnej i dotykanie językiem na przemian górnych i dolnych dziąseł; 

- dotykanie zaostrzonym przodem języka różnych punktów w jamie ustnej: poszczególnych 

górnych i dolnych zębów, dziąseł, podniebienia twardego i miękkiego; 

- ułożenie języka w kształcie rulonika; 

- gwizdanie; 

- mlaskanie; 

- wysuwanie i cofanie języka przez zwarte zęby: język przeciska się między nimi – zęby 

masują język; 

- opieranie czubka języka o dolne zęby – w tej pozycji język wybrzuszyć tak, aby górne zęby 

skrobały grzbiet języka; 

- naśladowanie kota wylizującego talerzyk (np. po budyniu, bitej śmietanie), oblizywanie 

łyżeczki z resztką kremu, miodu, marmolady, ssanie cukierków „mordoklejek”, ssanie gumy 

„balonówy” . 

 



 
 

 Ćwiczenia warg 

- nadymanie policzków przy zwartych wargach; 

- nadmuchiwanie gumowych zabawek, baloników; 

- nadymanie policzków na zmianę lewego i prawego; 

- wciąganie policzków do jamy ustnej; 

- zwieranie i rozwieranie warg przy zaciśniętych zębach; 

- zaokrąglanie i rozciąganie warg przy zwartych szczękach; 

- cmokanie; 

- wymawianie samogłosek ustnych z przesadną artykulacją warg; 

- wymawianie samogłosek ustnych przy zwartych szczękach; 

- przygryzanie na zmianę wargi dolnej i górnej; 

- wciąganie warg do jamy ustnej; 

- ssanie wargi dolnej, górnej; 

- utrzymywanie przy pomocy warg patyczka obciążonego plasteliną; 

- parskanie jak koń. 

 

 



 
 

 Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie 

- wywoływanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej, język spoczywa na dnie jamy 

Ustnej; 

- płukanie gardła ciepłą wodą; 

- lekki kaszel (język wysunięty); 

- chrapanie na wdechu i wydechu; 

- wypowiadanie sylab w połączeniu z głoską „k” na końcu; 

- gra na instrumentach dętych (trąbki, piszczałki, gwizdki, organki). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Ćwiczenia szczęki dolnej (żuchwy): 

- koliste, powolne ruchy przy zamkniętych ustach – „krowie” przeżuwanie; 

- energiczne przesuwanie żuchwy na boki, z ustami najpierw zamkniętymi, a potem 

otwartymi; 

- ziewanie; 

- drobne ruchy żuchwy połączone z dźwiękiem: wwwww, tzw. szczękanie zębami. 
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