
 JAK ROZWIJAĆ MOWĘ DZIECKA?

      Drogi Rodzicu! 

 Każde dziecko  rozwija się w swoim własnym tempie,  co oznacza,  że w odpowiednim

dla  siebie  czasie,  osiąga  umiejętności  charakterystyczne  dla  poszczególnych  etapów  rozwoju,

w tym mowy. 

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że dziecko rodzi się z predyspozycjami do posługiwania

się  rozumem  i  mową.  Predyspozycje  te  jednak  uaktywniają  się  pod  wpływem  sprzyjającego

otoczenia, czyli motywującego do rozwoju. Proces przyswajania języka nie przebiega samoczynnie

bez udziału osób z  najbliższego otoczenia dziecka.  To dorośli  dostarczają  dziecku wzorów, jak

komunikować się. W okresie niemowlęctwa bardzo ważny jest dialog pomiędzy dzieckiem, a jego

opiekunami. Wczesna stymulacja werbalna (tzn. mówienie do dziecka), pomaga przyswoić przez

dziecko kolejne elementy języka. Dzięki stymulacji werbalnej ze strony najbliższych dziecko czuje

się bezpieczne oraz uczy się zachowań komunikacyjnych. Mówiąc o charakterystycznych cechach

mowy osób dorosłych kierowanych do niemowlęcia należałoby wymienić:

– częste obracanie twarzy w połączeniu z ruchami głowy, przy czym oczy i brwi szczególnie

przykuwają uwagę dziecka,

– częste powtarzanie prostych i wyrażnych przekazów głosowych, 

– wyższą tonację głosu – głos osoby rozmawiającej z dzieckiem automatcznie się podnosi-

taki głos odpowiada percepcji słuchowej małego dziecka,

– wolne tempo mówienia,

– wyraźne  akcentowanie  (  co  sprawia,  że  mowa  jest  wyraźniejsza  i  łatwiejsza  do

zrozumienia).

Charakterystyczne zachowania komunikacyjne osoby dorosłej umożliwiają małemu dziecku,

lepszą koncentrację na głosie, słowach i mimice rozmówcy. 

Niemowlę  nie  od  razu  rozumie  słowa,  które  do  niego  wypowiadamy.  Odczytuje  nasze

komunikaty  przekazywane  za  pomocą  melodii,  głosu  i  mimiki.  Nasz  sposób  mówienia

do niemowlęcia odznacza się szczególnym rytmem. Na ogół dorosły przerywa mówienie po 10

sek., dając dziecku czas na "mówienie". Wówczas dziecko reaguje mimicznie i wokalnie. Następnie

dorosły naśladuje dźwięki wydawane przez dziecko. To rodzaj zabawnej rozmowy.  Rozmawiając

z  dzieckiem  w  taki  właśnie  sposób,  osoba  dorosła  pokazuje,  że  je  dostrzega  i  rozumie  oraz

dostarcza  mu informacji  o tym, co powiedziało1. 

1 Machoś M. "Od zabawy do mówienia", str. 16



Ponadto, aby wesprzeć rozwój mowy dziecka spróbujcie:

1. Słuchać i podążać za dzieckiem, czyli nie wyręczać go w mówieniu. Pozwolić w rozwoju

samodzielności  zarówno  tej  samoobsługowej,  jak  i  komunikacyjnej.  Nie  zgadujcie  jego

potrzeb, niech dziecko samo je wskaże. Słuchajcie i nie przerywajcie, pozwólcie dokończyć

wypowiedź dziecku.

2. Komunikować się poprawnie, czyli tak jak rozmawiacie z innym dorosłym. Natomiast, gdy

dziecko  odpowiada  "po  swojemu",   powtórzcie  po  nim  tę  samą  treść  w  poprawionej

gramatycznie  formie,  ale  nie  nalegajcie,  aby  dziecko  powtarzało  słowa.  Na  początku

nie wymagamy poprawnej artykulacji.

3. Czytać dziecku jak najwięcej, czytając opowiadajcie co widzicie na ilustracjach.

4. W codziennych sytuacjach,  jak najwięcej  śpiewajcie,  z  czasem dziecko do Was dołączy

i będzie próbowało śpiewać razem z Wami.

5. Bawić się z dzieckiem w naśladowanie odgłosów otoczenia, zwierząt, pojazdów.

6. Ćwiczyć  dłonie  poprzez  samodzielne  spożywanie  posiłków,  samodzielne  ubieranie  się,

pomoc w czynnościach domowych (a to już uwielbiają dzieci roczne) rysowanie, rwanie,

przelewanie, nawlekanie. Zręczność dłoni, prezycja ruchów palców ma ogromny związek

ze sprawnym artykułowaniem i mówieniem.

7. Ćwiczyć buzię i język. Każde dziecko uwielbia zabawy przed lustrem z rodzicem. Róbcie

śmieszne  miny,  dzióbki  z  ust,  liczcie  językiem  zęby,  malujcie  sufit  w  buzi.  Sprawne

funkcjonowanie  narządów  mowy  to  warunek  prawidłowego  wymawiania  wszystkich

głosek.

8. Dmuchać  i  chuchać-   dmuchajcie  na  zupę,  listek,  piórko,  bańki.  Czynność  mowy  jest

nierozerwalnie  związana  z  oddychaniem,  a  prawidłowe  oddychanie  jest  fundamentem

dobrej mowy.

9. Pozwólcie dziecku bawić się z rówieśnikami - często to właśnie kontakt i swobodna zabawa

jest bardzo ważnym czynnikiem mogącym przyspieszyć rozwój mowy dziecka.

Pamiętajcie,  by  nigdy  nie  krytykować  mowy  dziecka  i  nie  porównywać

go z rówieśnikami!!!!!!!
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