
ROZWÓJ MOWY DZIECKA 
 
 
   Ponieważ wiedza o prawidłowym rozwoju mowy stanowi punkt odniesienia 
do patologii, dlatego ważne jest, by nauczyciel dobrze znał etapy rozwoju mowy 
oraz rozwój systemu fonologicznego (dźwiękowego). 
    
  W rozwoju mowy wyróżnia się następujące okresy:  

 Okres melodii (0-1) 
 Okres wyrazu (1-2) 
 Okres zdania (2-3) 
 Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7) 

 
 Okres melodii (0-1) 

Głużenie (2-3 m.ż.)- nieświadome ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Głużą 
też dzieci niesłyszące.Gaworzenie(5-7 m. ż.)- świadome powtarzani dźwięków 
mowy własnej i otoczenia. Gaworzą tylko dzieci słyszące. Gaworzenie z czasem 
przechodzi w mowę właściwą. Zwiększa się  wrażliwość słuchowa dziecka i 
rozwija się gotowość do reakcji zwrotnej na naszą mowę. Pojawiają się takie 
głoski jak: a,e,i,  b,t,d,  j,  f,w . 
   W pierwszym roku życia  pojawiają się pierwsze słowa złożone z sylab: ma, 
ba, ta, da. Pod koniec pierwszego roku życia niemowlę ujmuje już znaczenie 
pierwszych słów w kontekście sytuacyjnym - są to początki rozumienia mowy.  
Spełnia proste polecenia, zna swoje imię, pokazuje części ciała. Pojawiają się 
też pierwsze słowa - są to początki mowy właściwej. Słownik dziecka rodzi się 
metodą prób i błędów - wyrocznią są tutaj rodzice, którzy zachęcając dziecko do 
mówienia, prezentują poprawny wzorzec artykulacyjny słowa.  
 

 Okres wyrazu  (1-2) 
  Dziecko opanowuje pozostałe samogłoski  y,o,u   oraz kolejne  spółgłoski:  
k,p,ń,ś,ł. Mowa dziecka charakteryzuje się znacznymi zniekształceniami 
fonetycznymi i agramatyzmami - jest to tzw. autonomiczna mowa dziecięca, 
niepodobna do mowy otoczenia. Budowa słowotwórcza wyrazów jest 
uproszczona i zniekształcona, a ich znaczenie niewyraźne i nieustalone. Jednym 
słowem dziecko nazywa wiele różnych rzeczy. Wiele słów przybiera formę 
onomatopeiczną, np. pies - hau, hau, krowa - muu, itp. Dziecko wypowiada się 
najczęściej za pomocą pojedynczych słów, spełniających również rolę zdania. 
Należy też pamiętać, że w okresie tym w kontaktach społecznych równorzędną 
rolę ze słowem mówionym pełnią pozawerbalne środki ekspresji  takie jak 
mimika i gest. Pod koniec tego okresu dziecko operuje kilkudziesięcioma 
poprawnie wymawianymi wyrazami i ogromną liczbą wyrazów zastępczych, 
zaczyna budować zdania. 
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 Okres zdania (2-3) 
   W tym okresie dziecko opanowuje pozostałe samogłoski : ę, ą oraz spółgłoski 
ź,ć,dź, g,ch,l.  Ponadto  ustala się i precyzuje znaczenie słów. Wyrazy nabierają 
brzmienia coraz bardziej zbliżonego do poprawnego i wypierają swoiste twory 
języka dziecięcego i onomatopeje. Następuje gwałtowny wzrost zasobu 
słownikowego (z 300 słów na początku 3 r. ż. do 1000 słów pod koniec 3 r. ż.) i 
przyswojenie form gramatycznych, co umożliwia dziecku łączenie dwóch i 
więcej wyrazów w coraz dłuższe wypowiedzenia. W okresie tym różnicują się 
też główne części mowy - w słowniku czynnym dziecka najwcześniej pojawiają 
się rzeczowniki i czasowniki, niektóre zaimki (to, tu, tam) i przeczenie "nie". 
Pod koniec 3 r. ż. dziecko używa już prostych zdań lub ich równoważników, 
złożonych najczęściej z 3-4 wyrazów.  

 
 Okres swoistej mowy dziecka (3-7)  

 
   Od 3 do 7 roku życia trwa etap rozwoju mowy, czyli doskonalenia jej pod 
każdym względem: fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym. Około 4 roku 
życia dziecko opanowuje gloski : s,z,c,dz, a około 5 roku życia sz,ż,cz,dż. W 
okresie od 5 do 7 roku życia pojawia się głoska r.  
 
Mowa dziecka trzyletniego  
   Dziecko zaczyna zadawać pytania. W trudnych wyrazach występujące obok 
siebie spółgłoski mogą być opuszczane lub zastępowane łatwiejszymi. Dziecko 
wymawia poprawnie większość dźwięków. Może jeszcze głoski syczące: s, z, c, 
dz zamieniać na ciszące: ś, ź, ć, dź. Podobnie: sz, ż, cz, dż zastępuje głoskami: ś, 
ź, ć, dź. Zamiast głoski r dziecko mówi l lub j. Zasób słownika trzylatka wynosi 
ok. 1000. 
Mowa dziecka czteroletniego  
   Dziecko w tym okresie zadaje  bardzo dużo pytań, tworzy własne słowa tzw. 
neologizmy dziecięce. Mowa dziecka jest coraz bardziej zbliżona do mowy osób 
dorosłych, chociaż nie pozbawiona błędów. Grupy spółgłoskowe nadal mogą 
być upraszczane. Głoski: s, z, c, dz powinny brzmieć już twardo i być 
wymawiane z zamkniętymi zębami. Dziecko nadal ma "problem" z głoskami 
szumiącymi: sz, ż, cz, dż, i wymawia je jak: s, z, c, dz; głoska r brzmi jak l, 
chociaż niektóre czterolatki mówią już tę głoskę poprawnie. W słowniku 
dziecka czteroletniego znajduje się ok. 2000-2500 słów.  
Mowa dziecka pięcioletniego  
   Dziecko chętnie opowiada co przeżyło, co widziało. Jest ciekawe świata. 
Nadal zadaje bardzo dużo pytań. Wypowiedzi jego są wielozdaniowe, 
uwzględniają kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe. Dziecko 
potrafi "po swojemu" wyjaśnić znaczenie słów. Powoli zanikają błędy 
gramatyczne. Pięciolatek potrafi poprawnie powtórzyć głoski: sz, ż, cz, dż, 
chociaż w mowie potocznej zastępuje je nadal głoskami: s, z, c, dz. Często 
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pojawia się w tym okresie głoska r. Grupy spółgłoskowe są nadal upraszczane, 
chociaż coraz rzadziej. Zasób słownika czynnego dziecka wynosi ok. 3000 słów.  
Mowa dziecka sześcioletniego  
   Mowa w tym czasie staje się doskonałym narzędziem porozumiewania się 
dziecka z osobami z jego otoczenia i ma bezpośredni związek z myśleniem. 
System językowy nabiera znamion dojrzałości. Dziecko poprawnie używa form 
fleksyjnych i gramatycznych języka. Opanowało też poprawną artykulację 
głosek, będących w zasobie języka ojczystego. Wymawia poprawnie głoski: sz, 
ż, cz, dż i głoskę r oraz używa ich w mowie potocznej. Słownik dziecka 
obejmuje ok. 4000 słów.  
Mowa dziecka siedmioletniego  
   Dziecko powinno swobodnie posługiwać się mową potoczną, posiadać 
umiejętność budowania gramatycznie poprawnych zdań. Porozumiewać się bez 
trudu z innymi ludźmi, przekazując im za pomocą języka dźwiękowego swoje 
myśli, pragnienia, emocje i uczucia.  
 
 
 
 
Opracowała: Małgorzata Szalińska 
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