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Sposób wymowy Twojego dziecka

Niepłynności mowy

Na każdym etapie rozwoju dziecka należy zwrócić uwagę 

czy prawidłowo wymawiane są głoski:

dźwięczne, np. z (sebra – zebra), w (fujek – wujek)

ciszące, syczące (ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz), głoska "l" z językiem 

za zębami, bez żadnych nieprzyjemnych dźwięków

 

Niepłynność w mowie objawia się przeciąganiem, 

powtarzaniem głosek lub sylab, np.: „popopodaj buuuuułkę”, 
„daaaj mimisia”. U dziecka do 5 roku życia może to być objaw 

niepłynności rozwojowej (może trwać do 6 miesięcy) i powinna 

sama ustąpić.

 

Prawidłowy słuch
Obserwuj czy dziecko reaguje na dźwięki otoczenia, słyszy 

nasze pytania/polecenia (czy wymaga powtórzeń), czy nie 

mówi zbyt głośno, a może często prosi o zwiększenie siły 

głosu w radiu lub telewizji.  – warto szybko skonsultować to 

z lekarzem lub logopedą.
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Sposób oddychania
Prawidłowy tor oddechowy umożliwia wydłużenie fazy 

wydechowej, czyli możliwość powiedzenia większej ilości 

słów na jednym wydechu. Obserwuj czy dziecko powietrze 

zaciąga nosem, a wypuszcza buzią oraz czy mówi na 

wydechu. Prawidłowy oddech to mniej infekcji, lepszy rozwój

anatomiczny twarzy. Jeżeli widzisz, że dziecko ma otwartą 

buzię i jej nie domyka to odwiedź logopedę, który poszuka 

przyczyny takiej sytuacji, np. niskie napięcie mięśniowe warg, 

nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka lub pokieruje do 

odpowiednich specjalistów, np. laryngologa.

 

Przyjrzyj się, czy dziecko nie ślini się zbyt mocno lub wsuwa 

język między zęby podczas picia – być może utrwaliło 

błędny nawyk połykania z językiem za dolnymi zębami. 

Ponadto niewłaściwe ułożenie języka w trakcie jedzenia, 

picia, przełykania śliny będzie wpływało na pojawianie się 

wad zgryzu. Opisany typ połykania często spotykany jest u 

dzieci, u których przedłużony jest czas stosowania 

smoczków, gdy w odpowiednim czasie nie wprowadzamy 

stałych pokarmów, gdy dziecko ma obniżone napięcie warg lub 

lubi trzymać w buzi kawałki ubrań, palce, zabawki.

 

Sposób połykania
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