
 

 
 

Etapy rozwoju mowy u dzieci prawidłowo słyszących 

 
 Człowiek od zarania życia słyszy dźwięki. W rozwoju płodowym ucho stanowi jeden z 

wcześniej dojrzewających narządów zmysłu. 

 

Dziecko przychodząc na świat dysponuje już pewnym doświadczeniem słuchowym: zna odgłos bicia 

serca matki, brzmienie jej głosu oraz niektóre stłumione dźwięki świata zewnętrznego. Te doznania 

zmysłowe są obce dzieciom, które rodzą się z ubytkiem słuchu. 

 

Każde małe dziecko wydaje po urodzeniu dźwięki, niezależnie od stanu jego słuchu. Jest to 

nieświadome używanie narządu głosowo-artykulacyjnego ćwiczenie mięśni zaangażowanych później 

w procesie mówienia. To głużenie występuje również u dzieci głęboko niesłyszących. 

 

Około 6-tego miesiąca życia, u niemowlęcia pojawia się zabawa głosem zwana gaworzeniem. Dziecko 

spostrzega wydawane przez siebie dźwięki i bawi się nimi. Pojawienie się gaworzenia świadczy o 

tym, iż u dziecka nie występuje głęboki niedosłuch. 

 

Około 9-tego miesiąca, niemowlę reaguje na swoje imię, powtarza podane dźwięki, wykonuje proste 

polecenia. Słowa „mama" i „tata" pojawiają się około 10-11 m-ca. Roczne dziecko potrafi już 

świadomie wypowiedzieć jedno lub dwa słowa (inne niż „mama" i „tata"), mające właściwe 

znaczenie. 

 

Po pierwszym roku życia, bardzo szybko rośnie liczba wypowiadanych słów znaczących. Około 18-

tego m-ca życia, pojawiają się tzw. równoważniki zdań zastępują pełne zdanie, stanowiąc 

jednocześnie jego skrót. Pierwsze zdanie proste pojawia się w drugim roku życia; zdanie złożone w 

trzecim roku życia. 

 

Na czwarte urodziny dziecko powinno już umieć opowiedzieć niedługą bajkę. 

Musimy pamiętać, że najpierw konieczne jest rozumienie mowy przez dziecko (myślenie słowne), a 

konsekwencją tego, opanowanie zdolności mówienia. 

 

Takie okresy rozwoju mowy występują u dzieci dobrze słyszących. 

U nich prawidłowy rozwój mowy przebiega bardzo szybko. 

Każde opóźnienie w pojawianiu się poszczególnych stadiów powinno wzbudzić nasz niepokój. 

Przyjmuje się, że opóźnienie rozwoju mowy przekraczające 6 miesięcy wymaga bezwzględnie 

konsultacji medycznej, w tym także diagnostyki audiologicznej. 
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