
Kiedy do logopedy z dzieckiem? 

 
Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy 

dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także, wtedy kiedy dziecko nieprawidłowo 

wymawia pewne głoski.  

Prawidłowy rozwój mowy dziecka rządzi się pewnymi prawami. Przebiega ściśle określonymi 

etapami, które mają swoje charakterystyczne cechy  

i określony czas pojawiania się.  

Ustalenie, czy nieprawidłowość wiąże się z rozwojem mowy, czy jest wadą artykulacyjną wymaga 

wiedzy o przebiegu kształtowania się mowy. 

W rozwoju mowy wyodrębnia się cztery okresy: 

 okres melodii (0-1 rok życia), 

 okres wyrazu (1-2 rok życia), 

 okres zdania (2-3 rok życia), 

 okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia dziecka) 

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku: 

0-1 roku – komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, wymawia pierwsze 

wyrazy: mama, tata, baba; 

1-2 lat – używa prawie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych 

(ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski (p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć, dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi. 

Wypowiada się jednowyrazowo: np. pomidor – midol, kaczka – kaka; 

3 lat – porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, 

m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li); 

4 lat – wymawia głoski s, z, c, dz. Mowa ulega dalszemu doskonaleniu; 

5-6 lat – wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r; 

7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia. 

Wskazaniem do zasięgnięcia porady logopedycznej bądź już podjęcia systematycznej terapii powinny 

być: 

 nieprawidłowa wymowa; 

 opóźniony czas pojawiania się poszczególnych etapów mowy dziecka; 

 dysfunkcje rozwojowe (wcześniactwo, wady rozwojowe), na które mogą „nakładać się” 

problemy z porozumiewaniem się. 

Korygowanie wad wymowy jest bardzo ważne, gdyż niewyleczone wady mogą utrudniać dziecku 

przyswajanie pisania i czytania. 
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