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Logopedyczne kartki z kalendarza  

Mamo, Tato – ja mówię! 

 

 

 

Rozwój mowy dziecka. 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

 

Rozwój całego naszego organizmu rozpoczyna się już od momentu 

poczęcia. Powstaje cud istnienia i codziennie z koronkową niemalże 

precyzją tkane jest nasze ciało w zaciszu chroniących go wód płodowych. 

Jest wiele publikacji, opisów, badań i dla chętnych, dostępnych  

w internecie (zachęcam jednak do weryfikacji ).  

To co nas logopedów interesuje najbardziej, to rozwój mowy. Profesor Leon 

Kaczmarek dzieli go na cztery okresy: 

1. Okres melodii (0 – 1r.ż.), gdzie dziecko wymawia samogłoski [a,e], 

spółgłoski [m,b,n,t,d] oraz [j]. 

2. Okres wyrazu (1 – 2 r.ż.), dziecko wymawia wszystkie samogłoski 

[i,y,e,a,o,u], spółgłoski [p, b, m, t, d, n, k] oraz niekiedy [c, ć, ś]. 

3. Okres zdania (2 – 3 r.ż.), tu dziecko wymawia wszystkie samogłoski 

[ę,ą], dodatkowo spółgłoski [f, w], szereg głosek ciszących [ś,ź,ć,dź], 

głoski [g, ch], [l, ł, j], mogą pojawić się także głoski szeregu syczącego 

i szumiącego [s,z,c,dz] [sz,rz,cz,dż]. 



4. Okres swoistej mowy dziecięcej (3 – 7 r.ż.) – to czas, kiedy utrwalają 

się głoski szeregu syczącego i szumiącego, a na samym końcu pojawia 

się głoska [r].  

W wieku 5 – 6 lat dziecko powinno wypowiadać wszystkie głoski 

języka polskiego, a głoska [r] może być utrwalana nawet do 7 r.ż.1 

Należy również pamiętać o indywidualnym rozwoju dziecka i przede 

wszystkim nie porównywać z rówieśnikami czy dziećmi z rodziny.  

Jeżeli niepokoi nas coś w mowie najlepiej skontaktować się z logopedą czy 

to w przedszkolu, czy w poradni. Czasem skończy się tylko na konsultacji, 

czasem może to być już terapia, ale warto zainwestować w ten czas. 

Problemy z komunikacją i sprawnym porozumiewaniem się mogą mieć 

ogromne konsekwencje emocjonalne i społeczne. A przed tym 

chcielibyśmy przecież uchronić nasze dzieci.  

 

Pozdrawiam 

Agnieszka Sadowska 
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1 L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977, s. 52 - 61 
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