
Logopedia - artykuł wstępny 

 

Z  Twoją pomocą 

dziecko da sobie radę. 

Mowa – właściwa tylko ludziom – pozwala nam w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Na 

co dzień zwykle nie dostrzegamy jej wartości. Tego, że jest najbardziej podstawową, 

najważniejszą formą komunikacji z otoczeniem, że umożliwia nam nie tylko kontakt  

z ludźmi, ale także wyrażanie własnych myśli, uczuć, przeżyć, pragnień. Zazwyczaj nie 

doceniamy też tego, że rozumiemy, co mówią do nas inni oraz co mówimy my sami.  

 

Mowa nie jest jednak umiejętnością wrodzoną. Jest nabywana w dzieciństwie, uzależniona 

od wielu czynników, w tym także od tego, czy i jak mówią do nas najbliżsi.  

Jej rozwój rozpoczyna się już na długo przed narodzinami. Pierwsze ruchy ust, 

przygotowujące buzię do mówienia, można zaobserwować u dziecka już w 3 miesiącu ciąży. 

W wieku 6 lat dziecko powinno już mówić całkowicie poprawnie. Ten czas do 5-6 roku 

życia to najlepszy i najefektywniejszy okres dla korygowania powstałych wad czy 

wyrównywania braków. Dopóki mowa się kształtuje, można ją modyfikować, regulować, 

usprawniać, wpływać na jej rozwój. Po tym okresie, w wieku szkolnym i późniejszym, 

dziecko ma już utrwalone to, co osiągnęło dotychczas - niestety utrwalone są już także wady. 

Poddawanie terapii zaburzeń komunikacji w późniejszym wieku nie jest więc już 

kształtowaniem mowy, a jedynie jej poprawianiem. Przebiega więc wolniej i wymaga 

intensywniejszych działań zarówno ze strony terapeutów, rodziców, jak i samego dziecka. 

Dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej reagować na wszelkie niepokojące objawy 

związane z mową dziecka. Jej prawidłowy rozwój jest podstawą prawidłowego rozwoju 

małego człowieka, jego osobowości, procesów myślenia, tego, jak będzie radziło sobie w 

szkole i jak będzie funkcjonować w wymiarze społeczno-emocjonalnym.  

Nieprawidłowa mowa dziecka często spędza rodzicom sen z powiek. Bo czy to normalne, że 

2-latek jeszcze nic nie mówi ? Albo że 3-latek mówi po swojemu i nikt go nie rozumie? 

Kiedy powinno pojawić się „r”? Czy jąkanie jest dziedziczne i czy można seplenienia 

nauczyć się od koleżanki z przedszkola? Czy dziecko może mówić po swojemu i kiedy tak 

naprawdę należy pójść do logopedy? Czy można przyspieszyć rozwój mowy dziecka? I jak 

mu pokazać, że mówienie jest fajne? Na te i inne pytania będę  tu odpowiadać. 
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