Rozwój mowy dziecka
Mowa jest dźwiękowym porozumiewaniem się ludzi i jednym z najważniejszych
aspektów funkcjonowania w społeczeństwie. Nie jest umiejętnością wrodzoną. Nabywamy ją
poprzez interakcje z innymi osobami. Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest więc podstawą
do kształtowania się jego osobowości i jest jednym z ważnych wskaźników rozwoju
intelektualnego.
W kształtowaniu mowy ogromną rolę spełnia środowisko w jakim dziecko się wychowuje.
Często nie uświadamiamy sobie tego, że dziecko ma wadę wymowy. Osłuchanie z wymową
dziecka powoduje, że nawet jeśli mowa jest zniekształcona, to uważamy ją za prawidłową.
Czasem rodzice, którzy wiedzą, że ich dziecko mówi nieprawidłowo, cierpliwie czekają,
aż „z tego wyrośnie". Jednak trudności w wymowie, jeśli nie są usunięte w porę, utrwalają się
i z czasem stają się wadami wymowy z różnymi tego konsekwencjami, np,:
- trudności w nauce, a niekiedy wręcz ją uniemożliwiają
- zamykanie się w sobie,
- poczucie mniejszej wartości
- nieśmiałość.
I tu bardzo ważna rola rodziców - to oni wprowadzają swoją pociechę w tajniki komunikacji
międzyludzkiej. Dzięki nim potrafi ono opanować to trudne zadanie. Kochani rodzice, nie
naśladujcie mowy Waszego dziecka, lecz dostarczajcie mu prawidłowych wzorców.
Codzienny kontakt z rodziną, rówieśnikami dostarcza nowych doświadczeń i pozwala
nabywać wiele cennych umiejętności językowych.
Często zastanawiamy się, czy nasze dziecko mówi poprawnie? Czy mowa rozwija się
w odpowiednim do wieku czasie? Nabywanie mowy jest procesem zindywidualizowanym
i nie przebiega identycznie u wszystkich dzieci. Poniżej przypominamy, kiedy powstają
poszczególne głoski w procesie rozwoju mowy dziecka (zmiękczenia zaznaczono przez i).








pierwsze miesiące życia – głużenie: powstają przypadkowe dźwięki
ok. 6 miesiąca życia – gaworzenie: powtarzanie usłyszanych dźwięków
1-2 rok życia – pojawiają się pierwsze wyrazy: mama ,tata, baba, dziecko wymawia
samogłoski: a, o ,u, i, y ,e oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m ,mi, d, t, n
2-3 rok życia – pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski: ą, ę i
spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, c, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz
4-5 rok życia – czasem pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż, r
5-6 rok życia – utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż, r
7 rok życia – opanowana powinna już być technika mówienia.

Drodzy rodzice, dziadkowie, rodzino!
Jeśli niepokoi Was zbyt wolny rozwój mowy, mała sprawność w wypowiadaniu słów czy
zdań, to warto udać się po poradę do logopedy, by jak najwcześniej pomóc dziecku.
Profilaktyka
i terapia wad wymowy, to także zapobieganie ewentualnym trudnościom i niepowodzeniom
szkolnym. Poradnia nasza zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczną dzieci
od urodzenia do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Terapią objęte są dzieci
ze złożonymi wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, z problemem jąkania oraz
zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

