
Jak zapobiegać niektórym wadom wymowy

Człowiek  jest  istotą  społeczną  i  podejmuje  wiele  działań  ,  by  porozumiewać  się.
Jednym ze sposobów takiego kontaktowania się jest mowa.  

Rozwój mowy zaczyna się już w okresie prenatalnym. Zawiązki języka kształtują się
w 4 tygodniu ciąży, a w 8 tygodniu język jest już wykształcony. Ruchy języka wykonywane
w życiu płodowym, takie jak m.in. lizanie, połykanie, ssanie mają znaczenie dla późniejszej
wymowy.  Zawiązki  obu  błędników  również  można  dostrzec  już  w  4  tygodniu  ciąży.
Małżowiny uszne ukształtowane są w 7-8 tygodniu.  W trzecim trymestrze  ciąży narząd
słuchu jest już rozwinięty, płód uwrażliwia się na głos matki, intonację i dźwięki mowy. 

Każde  zdrowe dziecko może  nauczyć się  dowolnego języka.  Noworodek odróżnia
język matki od innych języków. Najwcześniejszymi sygnałami, wykorzystywanymi przez
dziecko w celach komunikacyjnych są płacz i krzyk. Około 2–3 miesiąca życia niemowlę
zaczyna  głużyć,  czyli  produkuje  dźwięki  przypadkowe.  Zjawisko  to  sygnalizuje  dobre
samopoczucie dziecka. Głużą też dzieci głuche od urodzenia. Pojawiające się między 5 a 6
miesiącem  życia  gaworzenie  różni  się  od  poprzedniego  zjawiska  tym,  że  jest  ono
obserwowane  wyłącznie  u  dzieci  słyszących,  ponieważ  przebiega  pod  kontrolą  słuchu  
i polega na świadomym wydawaniu dźwięków. Dziecko roczne mówi ze zrozumieniem, od
3 do 5 wyrazów składających się z samogłosek „a, e” oraz głosek „p, b, t, d, m”, np. „mama,
tata, baba, papa”, a  2-letnie od 50 do 200–300 wyrazów składających się ze spółgłosek  
„p, b, t, d, k, g, ch, w, f, m, j, ń, n, l” oraz samogłosek „a, i, u, o, e”, np. „foka, lala, ul, jajo,
noga, kot, daj, nie”.  W trzecim roku życia dzieci zaczynają mówić już zdania pojedyncze,
np. „Mama daj hau...hau” co oznacza „Mama daj pieska”. W wieku 3 lat  używają już 1000
do 1500 wyrazów, składających się z wszystkich samogłosek oraz spółgłosek „m, n, l, ł, j, ń,
p, b, t, d, k, g, ch , f, w, ś, ź, ć, dź”, układają już zdania pojedyncze rozwinięte, np. „Pani
dała mi zieloną gluśke (gruszkę)”, „Myję buzię, bo jest bludna (brudna)”.  Dzieci 4-letnie
doskonalą swoją wymowę i oprócz głosek opanowanych wcześniej mówią już spółgłoski  
„s,  z,  c,  dz”,  wypowiadają  już  zdania  złożone,  np.  „Narysuję  oblazek  (obrazek)  i  go
pokololuję (pokoloruję)”. W wymowie dzieci 5-letnich powinny pojawić się głoski „sz, rz
(ż), cz, dż”, a u 6-letnich głoska „r”. Tym samym dziecko kończące 6 rok życia powinno
wymawiać poprawnie wszystkie głoski języka polskiego, używać ok. 3000–4500 wyrazów 
i budować wypowiedź składającą się ze zdań wielokrotnie złożonych, np. „Gdy bawiłem się
samochodem, to Mariusz potrącił go i samochód się zepsuł”. 

Mowa jest  sprawnością  zarazem motoryczną  i  umysłową.  Obejmuje  ona  nie  tylko
koordynację  działania  narządów aparatu  oddechowego,  fonacyjnego  i  artykulacyjnego,  
lecz  ma  także  aspekt  umysłowy  –  polegający  na  kojarzeniu  znaczeń  z  wytwarzanymi
dźwiękami. Drogą do nabywania mowy jest kontakt ze środowiskiem, a więc przyjmowanie
prawidłowych wzorców mowy,  poprzez  osłuchanie  się  z  nią  w najbliższym otoczeniu.  
To ile i w jaki sposób mówimy do dziecka ma bardzo duży wpływ na rozwój jego mowy.  

W jaki sposób rodzice mogą zapobiegać wadom wymowy u swoich dzieci? Przede
wszystkim:

1. Nie  dopuszczać  do  pojawienia  się  próchnicy.  Ubytki  zębowe  powstałe  
w  dzieciństwie  powodują  trudne  do  skorygowania  wady  wymowy.  
Trzeba więc czyścić zęby po każdym posiłku i systematycznie kontrolować je  
u dentysty.

2. Zapobiegać  wadom  zgryzu,  które  są  również  przyczyną  nieprawidłowej



wymowy. Należy więc korzystać z porad ortodonty, wykonywać ćwiczenia, które
zaleci  a  także zakładać dzieciom aparaty.  Można również samemu zapobiegać
wadom zgryzu. Należy wówczas zwrócić uwagę na to, jaką konsystencję mają
pokarmy, które podaje się dziecku.  Nie powinny być one miksowane, ani w jakiś
specjalny  sposób  rozdrabniane.  Najlepiej  więc  podawać  pokarmy  o  różnej
strukturze: surowe jabłka, marchewki, skórki chleba. Wpłynie to korzystnie nie
tylko na zgryz, ale także na sprawność języka i żucia.

3. Obserwować sposób oddychania dziecka. Podczas spoczynku dziecko powinno
mieć zamknięte usta i oddychać przez nos.  Nieprawidłowe oddychanie wpływa
negatywnie na sprawność języka i  warg oraz na połykanie,  w takim wypadku
dobrze jest skonsultować się z laryngologiem.

4. Zwracać  uwagę  na  udział  oddychania  w  wypowiadaniu  się  dziecka.  
Jeśli dziecko mówi na wdechu, lub nie starcza mu powietrza do wypowiedzenie
zdania,  które  przerywa w celu  zaczerpnięcia  oddechu,  oznacza  to  zbyt  krótki
wydech.  Można  go  wydłużyć  ćwiczeniami,  polegającymi  na  zabawach
oddechowych  z  wykorzystaniem  piórek,  świeczek,  wacików  lub  baniek
mydlanych. Na dobre gospodarowanie powietrzem wpływają również ćwiczenia
fonacyjne, czyli śpiew.

5. Nie  używać  smoczków  i  po  pierwszym  roku  życia  zrezygnować  
z karmienia dziecka przy pomocy butelki oraz kubków „niekapków”. Skutkiem
długotrwałego  używania  smoczka  (również  ssania  palca),  picia  
z kubków „niekapków” może być nieprawidłowa sprawność warg i języka, wada
zgryzu oraz nieprawidłowe połykanie. Należy jak najszybciej  nauczyć dziecko
picia ze zwykłego kubka lub przez słomkę.

6. Dużo rozmawiać z dzieckiem, ale nie zasypywać je lawiną słów, dać dziecku czas
na wypowiedzenie się, nie popędzać, nie krytykować za niepoprawną wymowę
(powtórzyć  poprawnie  wypowiedź  dziecka).  Nie  pozwalać  dziecku  na  długie
spędzanie  czasu  przy  komputerze  czy  telewizji.  Gry  komputerowe  można
zastąpić  planszowymi grami,  które  wzmacniają  więź  w rodzinie  i  pozytywnie
wpływają na mowę dziecka.

7. Dbać  o  słuch  i  głos  dziecka  –  dobrze  wyleczyć  każdą  infekcję  ponieważ
niedoleczona może spowodować niedosłuch, nie narażać dziecko na zbyt silne
dźwięki  z otoczenia,  pilnować by dziecko nie  przebywało w pomieszczeniach
zadymionych.

      Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymowy dziecka warto
zgłosić  się  po  poradę  do  logopedy.  A  gdy  Twoje  dziecko  już  uczęszcza  na  terapię
logopedyczną, to wykonuj rodzicu z dzieckiem codziennie przynajmniej 10 minut zalecane
przez  logopedę  ćwiczenia.  Tylko  codzienne  ćwiczenia  przyspieszą  prawidłowy  rozwój
mowy Twojego dziecka.
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