
Profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna dzieci w wieku 0-3 

 
 

Mowa jest czynnością złożoną, procesem wieloetapowym, uwarunkowanym wieloma 

czynnikami. Wymaga od dziecka usłyszenia i zrozumienia tego, co się do niego mówi, 

przyswojenia sobie słów i wypowiedzenia określonych dźwięków za pomocą narządów 

mowy. Na rozwój mowy mają wpływ czynniki zewnętrzne, czyli odziaływanie środowiska, 

(głównie rodziców) oraz czynniki wewnętrzne, tkwiące w dziecku, którymi są: 

uwarunkowania genetyczne, rozwój psychofizyczny, funkcjonowanie narządu słuchu, 

ośrodkowego układu nerwowego oraz warunki anatomiczno-czynnościowe narządów mowy.   

Szereg oddziaływań o charakterze pozajęzykowym również determinuje rozwój mowy 

dziecka i aby przebiegał on prawidłowo powinniśmy świadomie o to zadbać, stosując 

odpowiednią profilaktykę, a jeśli zajdzie potrzeba - wczesną interwencję logopedyczną.  

Rozwój mowy zaczyna się już w życiu prenatalnym, kiedy formują się i rozwijają 

podstawowe organy odpowiedzialne za jej odbiór i nadawanie. Etap ten nazywany jest 

„przygotowawczym”. Od momentu zapłodnienia do drugiego miesiąca życia trwa okres,  

w którym rozwija się analizator słuchowy, czemu towarzyszy aktywna percepcja dźwięków. 

Warunkiem bardzo ważnym w rozwoju mowy dziecka jest prawidłowy słuch. Organ słuchu, 

ucho, kształtuje się bardzo wcześnie i jest zmysłem najlepiej rozwiniętym w pierwszych 

trzech miesiącach życia płodowego, po urodzeniu zaś całkowicie gotowy do pracy. Płód uczy 

się połykania, ssania, poruszania wargami, kształtują się funkcje oddechowe, fonacyjne  

i słuchowe. Około czwartego miesiąca ciąży pojawiają się ruchy oddechowe klatką piersiową, 

zamiast powietrza w czasie wdechu i wydechu płód aspiruje niewielką objętość płynu 

owodniowego. Dziecko zaczyna również reagować na bodźce akustyczne, na drodze 

pozaakustycznej odbiera charakterystyczne cechy dźwięków: melodię, akcent, rytm, 

natężenie, w ten sposób przyswaja sobie cechy prozodyczne mowy. Płód jest zdolny do 

reakcji na dźwięk mowy ludzkiej, słyszy i rozpoznaje głos matki, a od szóstego miesiąca 

ciąży reaguje wzmożonymi ruchami na silne dźwięki np. na głośną muzykę, krzyk. 

Profilaktyka zaburzeń rozwoju mowy dziecka w tym czasie to zarówno właściwe 

postępowanie przyszłej matki i ojca przed planowaną ciążą, jak i wszystkie oddziaływania 

ciężarnej w trosce o zdrowie swoje i płodu (m.in. niepalenie tytoniu, niepicie alkoholu, 

higieniczny i bezstresowy tryb życia, prawidłowe odżywianie, niezażywanie leków bez 

wyraźnego wskazania lekarskiego, utrzymywanie od stałą kontrolą lekarską chorób 

przewlekłych, unikanie wszelkich czynników, mogących mieć niekorzystny wpływ na 

przebieg ciąży i stanowić zagrożenie dla płodu). 

Po porodzie noworodek krzyczy, uruchamiając w tym czasie trzy aparaty: oddechowy, 

fonacyjny i artykulacyjny. Od tej pory mowa rozwija się etapami, jest ich cztery, aż do 

siódmego roku życia, kiedy powinna być już w pełni ukształtowana. Zdrowe, urodzone  

o czasie dziecko, demonstruje szereg odruchów, ważnych dla rozwoju mowy dziecka  

w przyszłości. Są to odruchy z okolicy ust: odruch ssania, połykania, wysuwania języka, 

kąsania, żucia. W trakcie rozwoju dziecka część z nich zanika, a ich przetrwanie jest objawem 

patologii.  

Od narodzin do pierwszego roku życia trwa tzw. „okres melodii”. Pod koniec 

pierwszego, drugiego miesiąca życia dziecko wydaje dźwięki zbliżone do samogłosek, często 

połączone z „h”. Przez ssanie, przełykanie, płacz, nabywa doświadczenia w kontrolowaniu 

powietrza przepływającego przez usta i nos, ćwiczy także niektóre narządy artykulacyjne. 

Między drugim a piątym miesiącem życia rozwija się głużenie. Dziecko wytwarza elementy 

głoskopodobne i spółgłoski tylnojęzykowe, co odbywa się w wyniku przypadkowego ruchu 

narządów artykulacyjnych. Jest to odruch bezwarunkowy, głużą wszystkie dzieci, również 

głuche. Niemowlę wzbogaca się wówczas o doświadczenia w koordynacji ruchów języka  



z wibracją strun głosowych. W czwartym miesiącu dziecko parska, głośno się śmieje.  

W piątym miesiącu pojawiają się piski, kwilenie, pomrukiwanie, dmuchanie, będące próbami 

zmian wysokości głosu. Miesiąc później pojawia się gaworzenie, które jest odruchem 

warunkowym i wyraźnym, choć nie zamierzonym treningiem słuchu. Dziecko artykułuje 

sylaby i  buduje z nich łańcuchy, świadomie, ze zróżnicowaną wysokością i natężeniem 

głosu. Gaworzeniem reaguje na mowę matki, nawiązując z nią dialog, przy czym ćwiczy 

sprawności słuchowe i ruchy narządów mowy (podczas wokalizacji uaktywnia się apex).  

W siódmym, ósmym miesiącu rozumie usłyszane słowa, reaguje na swoje imię, używa głosu 

chcąc zwrócić na siebie uwagę. Około dziesiątego miesiąca życia pojawia się dialog, 

polegający na prawidłowym naśladowaniu znanych sylab. W gaworzeniu obecne są łańcuchy 

sylab, zawierających różne spółgłoski i samogłoski, niemowlę osiąga umiejętność wyraźnego 

podwajania sylab. Dziecko naśladuje ruchy języka i warg, jego mowa rozwija się ściśle  

z możliwościami koordynacji ruchów narządów mowy. Gaworzenie usprawnia u dziecka 

słuch mowny: ćwiczy analizę, syntezę i identyfikację słuchową. Około dwunastego miesiąca 

życia pojawiają się pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych i mają one swoje znaczenie.  

Profilaktykę zaburzeń rozwoju mowy stanowią w tym okresie życia: karmienie piersią  

i odpowiednia stymulacja podczas czynności pielęgnacyjnych dziecka. 

Karmienie piersią 

Ssanie mleka z piersi matki to dla dziecka konieczność życiowa i zarazem przyjemne 

ćwiczenie aparatu artykulacyjnego, ponieważ te same mięśnie odpowiedzialne są za jedzenie  

i mówienie. Podczas ssania napinają się wszystkie mięśnie aparatu mowy: język staje się 

elastyczny i sprawny na tyle, że dziecko może go pionizować, pracują także mięśnie 

policzków. Nie przerywając ssania, dziecko oddycha prawidłowo przez nos, ponieważ 

języczek podniebienny blokuje dostęp do jamy nosowej. 

Karmienie sztuczne - butelką ze smoczkiem 

Przyjmując pokarm przez smoczek, dziecko przerywa ssanie, aby nabrać powietrza przez 

usta. Skutkuje to nawykowym oddychaniem przez usta, co powoduje częste zakażenia dróg 

oddechowych, deformacje zgryzu, wady artykulacyjne oraz nieprawidłowy sposób połykania. 

Przy karmieniu sztucznym język nie wykonuje takich ruchów jak przy ssaniu piersi, jest  

płaski, nie pracuje jego czubek, pracuje żuchwa, która wyciska mleko ze smoczka. Niemowlę 

karmione sztucznie ma zatem bardziej wiotki, płasko ułożony język i wiotkie wargi. 

Pionizacja języka jest u niego dużo słabsza niż u dzieci karmionych naturalnie. Ponadto 

sztuczne karmienie słabiej pobudza mięśnie twarzy, doprowadza do wiotczenia mięśni jamy 

ustnej, zaburzeń w rozwoju gryzienia, zwiększa również ryzyko próchnicy.  

Smoczek 

Dziecko będąc ssakiem, ma silny odruch ssania, który musi mieć zaspokajany. Wygasa on 

około dwunastego miesiąca życia. Ssąc pierś niemowlę zaspakaja odruch ssania. Jeśli jednak 

nie karmimy dziecka naturalnie zaspakaja ono ten odruch ssąc swoje palce, piąstki albo 

smoczek. Smoczek uspakaja, powoduje jednak przyzwyczajenie, blokuje wygasanie odruchu 

ssania, a po dłuższym czasie konsekwencje w postaci zaburzeń szczękowo-zgryzowo-

zębowych. Musimy zatem po ukończeniu pierwszego roku życia umiejętnie pozbyć się 

smoczka, aby uniknąć wad zgryzu, opóźnienia rozwoju mowy, rozleniwienia języka, który, 

gdy dziecko trzyma w buzi smoczek, przyciśnięty jest na dole w jamie ustnej. Zdarza się, że 

zamiast smoczka dziecko ssie palec, narażając się na powstawanie zgryzu otwartego  

i tyłozgryzu. Mniejszym złem jest wówczas smoczek, który możemy dać dziecku, gdyż 

ostatecznie łatwiej jest się go pozbyć niż walczyć z palcem. Momentem, w którym 

definitywnie należy pozbyć się smoczka jest wprowadzenie zróżnicowanego pożywienia, 

pokarmów stałych.  

Karmienie łyżeczką                                                                                                              

Pokarm w postaci papki podajemy dziecku łyżeczką, co pozwala to poznać niemowlęciu inną 



konsystencję jedzenia, a także wzmocnić okrężne mięśnie ust i nauczyć prawidłowej pracy 

języka.  

Żucie pokarmów stałych 

Gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać, chwytać rękoma jedzenie i wkładać je do buzi, 

należy podawać pokarmy bez zbytniego rozdrobnienia w celu wzmocnienia i prawidłowego 

rozwoju sprawności narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy). 

Gryzienie a rozwój mowy 

Podczas gryzienia dziecko przesuwa pokarm w buzi a następnie połyka go. Konieczne są do 

tego ruchy artykulatorów, których sprawność wpływa na prawidłową wymowę. Gryzienie  

i żucie jest zatem wspaniałym ćwiczeniem artykulacyjnym, wspierającym rozwój wymowy, 

natomiast zbyt długie podawanie dziecku zmiksowanych posiłków wpływa negatywnie na jej 

rozwój.  

Picie z kubka 

Podczas picia z otwartego kubka rozwija się sprawność mięśni ust, gdyż wargi, policzki oraz 

inne mięśnie twarzy muszą dozować płyn, odpowiednio uszczelniając przestrzeń między 

kubkiem a ustami. Taki sposób picia uczy również koordynacji połykania z oddychaniem. 

Kubek niekapek 

Logopedzi nie polecają kubków niekapków, ponieważ rozleniwiają one mięśnie ust, utrwalają 

odruch ssania, mogą wykrzywiać zgryz i powodować wady wymowy. Nie uczą dojrzałego 

sposobu połykania, podczas którego język podnosi się do wałka dziąsłowego za górnymi 

zębami, lecz utrwalają połykanie infantylne, przy którym, język leży płasko na dnie jamy 

ustnej, co może prowadzić do seplenienia międzyzębowego. Dlatego kubek niekapek 

najlepiej zastąpić zwykłym kubkiem lub kubkiem ze słomką.  

Butelki z dzióbkiem 

Butelki z dzióbkiem również nie są polecane dla dzieci, gdyż dziecko wkłada ustnik do buzi  

i ssie. Nie ćwiczy wówczas mięśni warg i języka, dodatkowo odruch ssania zamiast zanikać, 

utrwala się.  

Stymulacja rozwoju mowy podczas czynności pielęgnacyjnych 

Podczas zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: kąpiel, przewijanie, rodzice mogą mówić do  

dziecka w taki sposób, aby widziało ich narządy mowy. Bardzo dobrze stymulują rozwój 

mowy krótkie rymowanki z równoczesnym dotykaniem części ciała dziecka np. „Idzie rak, 

nieborak, jak uszczypnie będzie znak”. Podstawową zasadą stymulacji jest mówienie  

o rzeczach i zjawiskach, które aktualnie dziecko widzi, czuje, słyszy.  

Kiedy konieczna jest wczesna interwencja logopedyczna?  

Wczesna interwencja logopedyczna to wszelkie oddziaływania logopedy wobec dzieci 

zagrożonych niepełnosprawnością bądź ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, u których 

stwierdza się nieprawidłowości w zakresie warunków prawidłowego kształtowania się mowy. 

Wymagają więc one wczesnych oddziaływań w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. 

Istnieje wiele czynników, których działanie ma niepożądany wpływ na rozwój mowy.  

Im wcześniej rozpoznamy nieprawidłowości, tym szybciej możemy wprowadzić interwencję 

logopedyczną. Co predystynuje dziecko do wczesnej interwencji logopedycznej? Z pewnością 

w grupie największego ryzyka są dzieci, które wykazują nieprawidłowości w wywiadzie 

prenatalnym, okołoporodowym i wczesnym dzieciństwie, są z ciąży zagrożonej lub urodzone 

w zamartwicy, miały niską punktację w skali Apgar (mniejszą niż 8 punktów), są 

wcześniakami z niską masą urodzeniową. Na liście tej znajdują się również niemowlęta, 

których matki podczas ciąży stosowały używki (alkohol, narkotyki, nikotyna) lub leczyły się 

na nadciśnienie, niedokrwistość, a także te, których matki doznały w trakcie ciąży krwotoku  

z dróg rodnych (głównie w pierwszym trymestrze) oraz leczyły się i były pod opieką 

endokrynologa lub kardiologa. Noworodki z wymienionych grup ryzyka w pierwszych dniach 

życia powinny być poddane badaniom słuchu (obecnie w Polsce jest to badanie obowiązujące 



każdego noworodka), ocenie budowy narządów artykulacyjnych (skontrolowany powinien 

być sposób oddychania i karmienia, szczególnie piersią), odruchów istotnych dla rozwoju 

mowy. W ramach wczesnej interwencji logopedycznej logopeda, w zależności od potrzeb 

dziecka, pomaga przy problemach z oddychaniem, ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem, 

ruchami mimicznymi i artykulacyjnymi, a także w przypadku nieprawidłowości 

anatomicznych w obszarze ustno-twarzowym, nadwrażliwości lub niedowrażliwości na 

dotyk, czy też przy wzmożonym lub obniżonym napięciu mięśniowym, które wpływa na 

ułożenie całego ciała (także żuchwy i języka). Zarówno w diagnozowaniu, jaki i terapii 

logopedycznej logopeda współpracuje z lekarzem opiekującym się dzieckiem (neonatolog, 

pediatra) oraz lekarzami innych specjalności, personelem medycznym, psychologiem, 

fizjoterapeutami,  udzielając  także odpowiedniego instruktażu rodzicom dziecka. 

Okres rozwoju mowy od pierwszego do drugiego roku życia nazywamy jest 

„okresem wyrazu”. Przypada on na burzliwy rozwój ruchowy dziecka, które w tym czasie 

poznaje otaczający go świat, nazywa interesujące go przedmioty i odkrywa ich cechy. 

Dziecko rozumie wówczas o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań niż jest w stanie samodzielnie 

wypowiedzieć, potrafi spełniać proste polecenia. Charakterystyczną cechą wymowy dziecka 

w tym okresie jest upraszczanie budowy słów przez określanie nazwy wyrazu jego pierwszą 

lub ostatnią sylabą (np. daj - da, zobacz - obać) oraz dźwiękonaśladownictwo tj. naśladowanie 

głosów zwierząt, dźwięków pojazdów mechanicznych (hau, miau, bum). Dziecko  zaczyna  

używać  słów  do  oznaczenia przedmiotów, które są poza polem jego widzenia, pamięta  

i identyfikuje nazwę z przedmiotem. Aktywność słowna dorosłych w obcowaniu z dzieckiem 

jest nieodzowna do ukształtowania jego mowy, mogą oni pomóc dziecku poprzez tzw. „kąpiel 

słowną”, czyli komentowanie wszystkich czynności, jakie razem z dzieckiem lub przy 

dziecku wykonują oraz nazywanie wszystkiego i wskazywanie odpowiednich desygnatów  

z najbliższego otoczenia: części ciała, rzeczy, przedmiotów, zwierząt, pokarmów, warzyw  

i owoców. Do dziecka należy dużo mówić, zdaniami prostymi i krótkimi, nie zapominając 

przy tym o kontakcie wzrokowym. Ważne, aby w tym czasie również mówić dziecku 

rymowanki, wyliczanki, wierszyki, śpiewać proste piosenki. Wymowa dorosłych powinna 

być dokładna, wyraźna, w miarę wolna, bez zbędnego spieszczania. Dużą wartość dla 

rozwoju słownictwa mają w tym czasie wspólnie czytane książeczki i oglądane obrazki. 

Sprawdzamy wówczas, czy dziecko rozumie wszystkie wyrazy, zadając mu pytania  

i ewentualnie podpowiadając odpowiedzi. Naprowadzamy dziecko na właściwe słowo, 

pokazując je na obrazku i wymawiając jego początek.  

Od drugiego do trzeciego roku życia trwa „okres zdania”, w którym dziecko 

przyswaja sobie podstawy języka, buduje zdania. Zaczyna wówczas rozumieć mowę 

rodziców, przyswaja najwięcej nowych rzeczowników (samo nazywa: części ciała, ubrania, 

zwierzęta, zabawki), czasowników i innych części mowy. Ma jeszcze problemy z odmianą, 

myli osoby. Dziecko odpowiada na pytania, komunikuje się na początku zdaniami prostymi, 

które stopniowo rozbudowują się do zdań kilkuwyrazowych. Najwcześniej w mowie dziecka 

pojawiają się zdania twierdzące, a następnie pytające (np. cio to jeś?) i rozkazujące. Wymowę 

malca charakteryzuje wówczas niedostateczna jeszcze sprawność narządów artykulacyjnych, 

zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi, upraszczanie grup spółgłoskowych oraz 

zmiękczanie głosek. Jego mowa staje się jednak zrozumiała i to nie tylko dla osób  

z najbliższego otoczenia. 

Jak możemy wspierać rozwój mowy dziecka w tym okresie? 

Nie wyręczamy dzieci w zwykłych czynnościach, gdyż stymulacja dłoni wpływa na 

aktywizację ruchowego ośrodka mowy w mózgu. Czytamy i opowiadamy dziecku, 

zmieniając intonację i modelując głos. Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów 

poszerzania zasobu słownika. Uczymy krótkich wyliczanek, wierszyków i piosenek. 

Słuchamy uważnie co mówi dziecko, prowadzimy z nim dialog. Podstawową formą ćwiczeń 



powinna być rozmowa. Nie przerywamy dziecku, pozwalając mu skończyć. Na pytania 

odpowiadamy wyczerpująco (nie zbywamy krótkimi odpowiedziami). Nie wyręczamy 

dziecka w mówieniu, ani nie przyjmujemy roli tłumacza. Nie poprawiamy dziecka lecz 

powtarzamy po nim tę samą treść w poprawnej formie. Nie zawstydzamy i nie ośmieszamy 

malca za wadliwą wymowę. Na początku nie możemy wymagać również prawidłowej 

artykulacji, gdyż zbyt wczesne wymaganie od dziecka poprawnego wymawiania głosek może 

przyczynić się do powstawania nieprawidłowych nawyków artykulacyjnych. Bardzo 

wskazana jest w tym czasie gimnastyka artykulatorów: robimy miny, naśladujemy zwierzęta, 

dmuchamy bańki oraz dłoni: lepimy, kleimy, budujemy z klocków, układamy patyczki. 

Zręczność palców ma związek ze sprawnym artykułowaniem i mówieniem. Rozwój mowy 

jest bezpośrednio związany z rozwojem psychoruchowym, dlatego należy zadbać również  

o ruch dziecka, kształtowanie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

równowagi ciała. 

Trzyletnie dziecko potrafi już w pełni się z nami komunikować. Każde dziecko rozwija 

się  jednak w swoim tempie i tempo jego rozwoju mowy może się różnić, powinniśmy zatem 

unikać porównywania dziecka z innymi dziećmi. Lepiej porównywać obecne umiejętności  

z umiejętnościami wcześniejszymi. Za normę rozwojową przyjmuje się sześciomiesięczne 

opóźnienia w nabywaniu poszczególnych stadiów mowy, ponad półroczne opóźnienie należy 

skonsultować z logopedą. Np. gdy dziecko roczne tylko gaworzy, dziecko dwuletnie 

wymawia jedynie kilka słów a trzyletnie operuje jedynie słowami, nie budując zdań, 

powinniśmy zgłosić się z dzieckiem na diagnozę logopedyczną do poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Stosując profilaktykę zaburzeń rozwoju mowy dziecka powinniśmy skierować naszą 

uwagę na: 

-  okres prenatalny, kiedy rozwijają się organy odpowiedzialne na rozwój mowy dziecka; 

-  stan zdrowia noworodka, odruchy pierwotne;  

- budowę narządów artykulacyjnych i ewentualne wady anatomiczne np. zbyt krótkie  

   wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe; 

- napięcie mięśniowe dziecka,  sprawność mięśni artykulacyjnych motorykę narządów 

    mowy; 

- słuch dziecka, szybie diagnozowanie chorób uszu, ew. leczenie laryngologiczne  

    i kontrolowanie słuchu po chorobach uszu; 

- tor oddechowy dziecka (usuwanie przeszkód do oddechu nosem, np. niedrożność nosa,  

   dłużej utrzymujący się katar, przerośnięty trzeci migdał, choroby górnych i dolnych dróg 

   oddechowych itp.); 

- sposób karmienia (w trosce o przygotowanie i sprawność narządów artykulacyjnych do 

   wymowy); 

-  dostarczanie prawidłowych wzorców mowy oraz stymulację jej rozwoju; 

-  stymulację ruchową dziecka;  

-  ograniczenie nadmiernej stymulacji prawej półkuli mózgu, ze wzgl. na fakt, iż dzieci, które 

   nie opanowały systemu językowego, nie powinny być stymulowane obrazem, czyli oglądać  

   telewizji, używać tabletu, telefonu komórkowego. 
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