
Z LOGOPEDIĄ NA TY 
WPŁYW ZABURZEŃ MOWY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-

EMOCJONALNY DZIECKA 

 

Informacje dla rodziców 
dzieci 3-4-5-letnich 

Opracowały: 

Martyna Kwiecińska - logopeda 

Marta Drzewiecka - psycholog  



CO TO JEST BADANIE 
PRZESIEWOWE? 

 Czy to badanie kompleksowe? – NIE! 
 

 Czy po przesiewowym badaniu może być postawiona 

diagnoza? – NIE! 
 

 Badanie przesiewowe ma na celu określenie, czy 

rozwój dziecka jest prawidłowy, czy występują jakieś 

trudności. 
 

 Dopiero po szczegółowym badaniu logopedycznym 

można sformułować diagnozę.  



JAK INTERPRETOWAĆ 

INFORMACJE? 

 rozwój mowy zgodny z normą dla danego 

wieku 
 

dziecko wymaga terapii logopedycznej 
 

 instrukcja dla rodziców 
 

zalecane konsultacje specjalistyczne 
 

do obserwacji 

 



 Rozwój mowy dziecka kończy się 

ok. 7 roku życia. 

 

 Dla każdego wieku ustalone są 

normy rozwojowe, które wskazują, 

co dane dziecko powinno już 

osiągnąć, a na co ma jeszcze 

czas. 
 



DZIECKO 3-LETNIE ARTYKULACJA: 

 artykulacja nie jest jeszcze w pełni wykształcona, ale 

dziecko wymawiać powinno:  

 • wszystkie samogłoski, 

 • spośród spółgłosek: [p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, 

dź, ń, ch, j, ł ] 

 

 głoski: 

 •[k / g] mogą być jeszcze zastępowane przez [t / d],  

 •[f / ch] mogą być zamieniane; 

 •[sz, rz/ż, cz, dż, s, z, c, dz] mogą być wymawiane 

jako [ś, ź, ć, dź];  

 •głoska [r] jako [l] (już nie jako [i̯]=j) 

 



DZIECKO 4-LETNIE ARTYKULACJA: 

 wymawia wszystkie poprzednio wspomniane głoski: 

 •[p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, ch, j, ł ]  

 •samogłoski 

 •[k / g] 

 •[w / f] 

 •głoski [s z c dz]* brzmią twardo; 

 •głoska [r]** zastępowana powinna być głoską [l] 

 
 *Język nie powinien wsuwać się między zęby. Wymowa międzyzębowa, 

powinna być korygowana. Nie ustąpi samoistnie, nie jest cechą wymowy 
dzieci. 

 

 ** Jeżeli głoska [r] zastępowana jest nadal głoską [j], należy to 
skorygować. Tak samo, gdy pojawia się inna głoska (lub jest ona 
opuszczana) w wymowie dziecka. 



DZIECKO 5-LETNIE ARTYKULACJA: 

 wymawia wszystkie poprzednio wspomniane głoski: 

 •[p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, ch, j, ł ]  

 •samogłoski 

 •[k g] 

 •[w f] 

 głoski [s z c dz]* brzmią twardo; 

 głoska [r] zastępowana (jeszcze) może być głoską [l] 

 pojawia się zjawisko hiperpoprawności  

 [sz rz cz dż] 

 

  

 *Język nie powinien wsuwać się między zęby. Wymowa 
międzyzębowa, powinna być korygowana. Nie ustąpi samoistnie, 
nie jest cechą wymowy dzieci. 



 Mowa, czytanie i pisanie jako czynności wyższe 

są efektem współdziałania i koordynacji 

wzrokowo-słuchowo-ruchowej.  
 

 Angażują te proste funkcje i je integrują, dlatego też 

często obserwujemy współwystępowanie zaburzeń 

mowy, czytania i pisania.  
 

 Do zaburzeń, które mogą mieć wpływ na rozwój 

wymienionych funkcji zaliczamy:  

 • dyslalię, 

 • opóźnienie rozwoju mowy,  

 • zaburzenia tempa mówienia,  

 • zaburzenia koordynacji ruchów artykulacyjnych,  

 • często „artykulację zlewającą się”. 



 Trudności w pisaniu i czytaniu 

można podzielić na trzy rodzaje:  
 

 I – występujące u osób z wadami mowy – osoby te 

piszą tak jak wymawiają (np. dziecko zamienia 

głoski, zamiast mysz mówi i zapisze mys); 
 

 II – trudności niezależne od wymowy – mogą 

występować zarówno u osób z mową prawidłową, 

jak wadliwą (rozbieżność między mową a pismem, 

jeżeli ktoś ma wadę wymowy i pisze tak jak mówi 

nie ma u niego dysgrafii) –np. jeż – jesz, rozkład –

roskłat, lew – lef; 
 

 III – dysgrafia – błędy ortograficzne. 

 



ILOŚCIOWY ROZWÓJ SŁOWNIKA DZIECKA 

 

 dzieci w 1,6 r. ż. – ok. 50 wyrazów; 

 

 dzieci w 2 r. ż. – znają 200-300 wyrazów; 

 

 dzieci w 3 r. ż. – 1000-1500 wyrazów; 

 

 dzieci w 6 r. ż. – 4500-5000 wyrazów; 

 

 uczeń szkoły podstawowej – ok. 10 000 wyrazów. 

 



 Jeżeli dziecko nie wymawia niektórych 

dźwięków odpowiednich dla jego wieku, 

zastępuje je innymi głoskami lub 

zniekształca niektóre głoski, wskazana: 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA + PRACA W DOMU 

= 

SUKCES 



BADANIE PRZESIEWOWE –  

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW:  

 dziecko nie wymaga regularnej terapii  

logopedycznej 
 

 wykonuje zalecone ćwiczenia do pracy  

 w domu 
 

 logopeda co jakiś czas kontroluje stan 

mowy dziecka i przekazuje kolejne zadania  
 



ZALECANE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE: 

 

 laryngolog 

 

 foniatra 

 

 ortodonta 

 

 stomatolog 

 

 psycholog  

 



 

Żadna głoska w języku polskim nie może być 

wymawiana z językiem umieszczonym między 

zębami!!! 



PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA –  

BEZBOLESNY  ZABIEG 

 Problemy ze ssaniem 

 Niemożność połykania w sposób dojrzały 

 Niemożność artykulacji niektórych głosek 

 

 

 

 

 

 

 Po zabiegu, masażach oraz ćwiczeniach 

logopedycznych język staje się sprawny. 

 



JAK ZABURZENIA MOWY WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ 

SPOŁECZNO-EMOCJONALNY DZIECKA? 

 Mowa jest narzędziem komunikacji. Nieprawidłowa 

artykulacja powoduje, że wypowiedź jest niezrozumiała dla 

otoczenia, trudna w odbiorze. Takie niesatysfakcjonujące 

doświadczenia w zakresie komunikacji werbalnej mogą 

stać się przyczyną odsuwania się od środowiska 

rówieśniczego i izolacji społecznej. 

 Trudności w porozumiewaniu się powodują poczucie 

niższej wartości, braku wiary we własne siły, ale także 

ograniczenia w rozwoju osobowości i zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb (akceptacji, aprobaty społecznej, 

zdobywania nowych doświadczeń, potrzeby sukcesu i 

poczucia bezpieczeństwa, kontaktu, uznania i znaczenia, 

działania oraz przynależności do grupy). 



JAK ZABURZENIA MOWY WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ 

SPOŁECZNO-EMOCJONALNY DZIECKA? 

 Bardzo często dziecko z zaburzeniami mowy 
wykazuje jakieś objawy nieprzystosowania. Należą do 
nich: 

 - nadwrażliwość emocjonalna, 

 - nadmierne zahamowanie (dziecko lękowe i bierne), 

 - nadpobudliwość w sferze poznawczej i ruchowej. 

 Takie dzieci są z jednej strony nieśmiałe, nieufne, 
bierne, zamknięte w sobie, bojaźliwe, skłonne do 
płaczu, nieodporne na stres. Z drugiej zaś strony 
zauważa się u nich zachowania agresywne, wrogość, 
nadmierną nerwowość, ekspansywność, labilność 
nastrojów, złośliwość, niezdyscyplinowanie, 
nadpobudliwość i niestałość w przyjaźni. 



JAK MOŻNA POMÓC? 

 W przypadku dzieci agresywnych i ekspansywnych należy ich 
nadmiar energii wykorzystać włączając je w przedsięwzięcia 
sportowe i artystyczne.  

 Dzieci z zaburzeniami mowy powinny być angażowane do 
wszystkich zadań stawianych przed grupą, uwzględniających 
jednak ich możliwości. Współdziałanie z kolegami przyczynia 
się do zaspokojenia potrzeby uznania, znaczenia, dobrej 
pozycji i działania, jest również dobrą okazją do prowadzenia 
rozmów dzięki którym dziecko może ćwiczyć prawidłową 
wymowę. 

 Wypracowanie zaufania do siebie i zbudowanie poczucia 
własnej wartości daje dziecku z trudnościami w mówieniu 
możliwość radzenia sobie w pokonywaniu barier 
komunikacyjnych bez obciążeń, że nie spełnia ono oczekiwań 
rodziców i nauczycieli. 

 Konieczność podjęcia terapii logopedycznej. 


