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ABSTR AK T
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy asystenta 
rodziny z logopedą, co w praktyce rzadko się zdarza. Asystent to kolejny zawód 
powołany do pracy z rodziną w obszarze jej wsparcia. „Głównym zadaniem asy-
stenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny 
w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych” (Krasiejko, 2016, s. 5). 
Praca w  tym zawodzie wymaga zatem ciągłego poszerzania kompetencji i  ich 
dostosowania do potrzeb podopiecznych. W artykule przybliżony został jeden 
z tematów, z którym asystent rodziny może się spotkać w swojej pracy zawodowej 
i który może stanowić dla niego wyzwanie, a mianowicie temat prawidłowego 
i  nieprawidłowego rozwoju mowy dziecka. Omówione zostały etapy rozwoju 
mowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci w  wieku przedszkolnym. 
Zaprezentowany opis przebiegu rozwoju mowy (normatywny – opóźniony – za-
burzony) pozwoli na wczesne wychwycenie przez asystenta rodziny odstępstwa 
od normy rozwojowej, zwrócenie opiekunom dziecka uwagi na konieczność logo-
pedycznej oceny stanu rozwoju mowy oraz udzielenie pomocy w zorganizowaniu 
konsultacji z logopedą. W wyniku przeprowadzonego badania logopeda zdecy-
duje o  ewentualnej konieczności rozpoczęcia terapii i  skieruje na badania spe-
cjalistyczne (np. audiologiczne, laryngologiczne, ortodontyczne, psychologiczne). 
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WPROWADZENIE

„A systent ma nie wyręczać, a  jedynie aktywizować i  motywować 
osobę lub rodzinę do działania […]” (Krasiejko, 2016, s. 10). Jego 

zadaniem jest towarzyszenie i wspieranie rodziny z dziećmi, w celu przy-
gotowania do późniejszego samodzielnego życia i  pokonywania trudno-
ści, szczególnie w zakresie opieki i wychowywania dzieci (tamże). „Istotą 
towarzyszenia […] jest zapewnienie indywidualności przez poszukiwanie 
rozwiązań dostosowanych do potrzeb konkretnej osoby oraz uczestni-
czenie w  ich wdrażaniu w  środowisku życia klienta” (tamże, s. 9). Jedną 
z trudności, której mogą doświadczać rodzice w wychowywaniu dzieci jest 
nieprawidłowy przebieg rozwoju mowy ich potomstwa. Rodzice z rodzin 
dysfunkcyjnych często nie mają wiedzy na ten temat, zatem i możliwości 
zauważenia odstępstwa od normy w  tym zakresie. Należy podkreślić, że 
największy wpływ na rozwój mowy dziecka ma jego najbliższe środowi-
sko, dlatego współpraca z  rodziną i opiekunami powinna mieć dla logo-
pedy kluczowe znaczenie. W przypadku rodzin objętych opieką ośrodków 
pomocy społecznej najczęstszy kontakt z  rodziną ma asystent, jest to za-
tem pierwsza osoba, która może zauważyć ewentualne nieprawidłowości 
w przebiegu rozwoju mowy dziecka i skierować je do logopedy. Znajomość 
norm rozwojowych w  zakresie kształtowania się komunikacji językowej 
daje możliwość podjęcia wczesnej i szybkiej interwencji, może zmniejszyć 
pojawiające się lub już obecne trudności w językowym porozumiewaniu się. 
Zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy, wczesna diagnoza logopedycz-
na oraz podjęcie terapii dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dodatkowo pozwo-
lą przeciwdziałać powstawaniu u nich zachowań trudnych, wynikających 
z narastającej frustracji towarzyszącej odczuciu braku zrozumienia (i często 
akceptacji) wśród najbliższych lub w grupie rówieśniczej. 

PRZEBIEG ROZWOJU MOWY DZIECKA

Dzieci ze wszystkich kultur charakteryzuje uniwersalna ścieżka rozwo-
ju mowy. Dziecko prawidłowo rozwijające się dynamicznie nabywa język 
w ciągu pierwszych siedmiu lat swojego życia, ucząc się go w sposób spon-
taniczny poprzez kontakt rodzicami i otoczeniem. Jest to swoista interakcja 
programu genetycznego z wpływami środowiska (Bokus, Shugar, 2004). 
Należy podkreślić, że odchodzi się od stanowiska okresów o sztywno usta-
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lonym początku i końcu, które ograniczają uczenie się mowy i języka jedy-
nie do specyficznych ram czasowych, na korzyść „okresów wrażliwości”, 
rozumianych jako okresy wzmożonej aktywności w  obrębie danej funk-
cji, kiedy to kontakt z określonymi bodźcami może być skuteczniejszy niż 
w innym czasie (tamże).

Istnieją orientacyjne modele rozwoju mowy, odnoszące się do szcze-
gółowych dat z  życia dziecka, warto jednak pamiętać o  indywidualnych 
czynnikach, określających tempo oraz czas trwania konkretnych etapów 
(zob. m.in. Porayski-Pomsta, 2015; Zarębina, 1965; Łobacz, 2005). Model 
stworzony przez Leona Kaczmarka (1966) obejmuje czas od urodzenia do 
siódmego roku życia
•	 okres melodii (od urodzenia do ukończenia 1. r.ż.);
•	 okres wyrazu (2. r.ż.);
•	 okres zdania (3. r.ż.);
•	 okres swoistej mowy dziecięcej (od ukończenia 3. do ukończenia 

7. r.ż.).
W  orientacyjnej ocenie normatywności przebiegu rozwoju mowy, 

zwłaszcza dla osób niebędących specjalistami w tej dziedzinie, przydatne 
jest podsumowanie Tomasza Zaleskiego (1992), według którego gaworze-
nie powinno pojawić się u dziecka ok. 6. miesiąca życia, pierwsze słowa na 
pierwsze urodziny dziecka, pierwsze zdania na drugie urodziny, zdania roz-
winięte na trzecie urodziny, a w swoje czwarte urodziny dziecko powinno 
być zdolne do opowiadania krótkiej bajki.

Jak wspomniano wcześniej, należy podkreślić możliwość wystąpienia 
różnic osobniczych, które mogą spowodować przesunięcia w przebiegu tych 
etapów. Tempo rozwoju zależy bowiem od różnych czynników: m.in. od ak-
tywności dziecka, czasem od jego płci, wrodzonych zdolności, udziału oto-
czenia (np. rodziców, rodzeństwa) itp. Zatem półroczne przesunięcie w czasie 
nabywania poszczególnych kompetencji językowych – poza etapem gaworze-
nia – nie powinno budzić niepokoju. Natomiast po przekroczeniu tego czasu 
należy koniecznie skierować dziecko na konsultację logopedyczną.

Okres melodii

Zaraz po porodzie dziecko wydając pierwszy krzyk, uruchamia trzy ukła-
dy: oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny (Kaczmarek, 1966). Krzykiem 
manifestuje swoje potrzeby, za pomocą krzyku komunikuje się z otocze-
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niem, informując o swoim niezadowoleniu i dyskomforcie. W krzyku nie-
mowlęcia występują dźwięki zbliżone do samogłosek oraz wiele dźwięków 
pozasystemowych (nienależących do systemu języka polskiego). Reakcje 
głosowe stopniowo przekształcają się w tzw. płaczliwe wokalizacje, charak-
teryzujące się innym czasem trwania, wysokością i melodyjnością. Wtedy 
najczęściej rodzice potrafią rozróżnić rodzaj płaczu dziecka oraz manifesto-
wany w ten sposób stan lub brak (głód, dyskomfort związany z chłodem, 
bólem itp.) (tamże).

Dzięki intensywnej stymulacji dźwiękowej zaczyna dojrzewać ośrodko-
wy układ słuchowy noworodka (Kornas-Biela, 1993). Pierwsze reakcje na 
głośne dźwięki przejawiają się reakcjami odruchowymi, takimi jak: odruch 
uszno-powiekowy, Moro, przerwanie ssania bądź płaczu, reakcją orienta-
cyjną, ogólnym pobudzeniem, zmianą rytmu oddychania, pracy serca, wy-
budzeniem z płytkiego snu (tamże). 

Około 2. miesiąca życia dziecko zaczyna głużyć (Styczek, 1980). Wydaje 
dźwięki, będące wynikiem przypadkowych ruchów aparatu artykulacyj-
nego, nieprzypominające dźwięków mowy: są to pomruki, chrząknięcia, 
mlaski. Z czasem, pojawiają się produkcje zbliżone do głosek, najczęściej 
dźwięki gardłowe i tylnojęzykowe, pojedyncze lub połączone z samogłoską. 
Ze względu na podobieństwo wczesnych produkcji do dźwięków mowy, 
często odbierane są one przez najbliższe otoczenie jako przejaw świadomego 
procesu porozumiewania się, nie zaś jako reakcja odruchowa, którą w isto-
cie jest (Demel, 1996).

W 4. miesiącu życia następuje „rozkwit” głużenia, które nabiera linii me-
lodycznej i staje się bardziej śpiewne. Dziecko zauważa, że wydawane przez 
nie dźwięki powodują pozytywną reakcję matki, co wzmacnia jego wokali-
zację. W dalszym ciągu jest to jednak tylko odruch bezwarunkowy. Warto 
podkreślić, że występuje on również u dzieci niesłyszących, u których poja-
wienie się pierwszych wokalizacji „usypia” czujność rodziców, sądzących, że 
są to świadome reakcje głosowe bądź naśladowanie otoczenia. Może być to 
przyczyną niewykrycia u dziecka niedosłuchu lub jego postępującej formy. 
Odroczenie momentu diagnozy wady słuchu spowoduje późniejsze zaapa-
ratowanie, a przez to pozbawienie dziecka doświadczeń słuchowych przez 
kolejne miesiące, co zapewne nie pozostanie bez wpływu na rozwój mowy 
(Muller-Malesińska, Kurkowski, Szuchnik, Kosmalowa, 2003).

W 5. bądź 6. miesiącu życia głużenie przekształca się w gaworzenie (Sty-
czek, 2010). Jest to przełomowy moment z punktu widzenia kształtowania 
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się mowy. Gaworzenie jest wynikiem dojrzewania pól asocjacyjnych mózgu 
w zakresie sprzężenia słuchowo-ruchowego, a jego istotą jest naśladowanie 
zasłyszanych dźwięków i sylab. Niemowlę powtarza po matce oraz po so-
bie, bawi się swoim głosem, słysząc go (Kornas-Biela, 1993). 

Około 8.–9. miesiąca życia u dziecka następuje stopniowe odkrywanie 
funkcji znaku językowego (rozumienie), zaczyna kształtować się słuch fo-
nemowy1), dzięki czemu reaguje ono na znaczenie mowy, nie tylko na in-
tonację, tempo i melodię. Zaczyna rozumieć proste, najczęściej powtarzane 
wyrazy, takie jak swoje imię, nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia. 
Odkrywa, że symbolizują one osoby, przedmioty i czynności. Rozumienie 
wyprzedza znacznie nadawanie wypowiedzi (Rocławski, 2001).

Około 11. miesiąca życia gaworzenie ma dojrzałą postać, dziecko powta-
rza wielokrotnie te same sylaby (przypomina to strukturę wyrazu), nadal 
nie nadając im jednak znaczenia (np.: mamama, bababa). Wypowiedzenia 
te często odbierane są przez otoczenie jako pierwsze słowa (Styczek, 1981).

Pod koniec 1. roku życia pojawiają się pierwsze proste słowa, których 
struktura fonetyczna znacznie odbiega od prawidłowej.

Okres wyrazu

Na tym etapie dziecko opanowuje elementarny zasób słów określający 
przedmioty i  osoby z  najbliższego otoczenia. Początkowo używa wyra-
zów dźwiękonaśladowczych (onomatopei), wypowiada pojedyncze wyra-
zy. Następuje coraz pełniejsza stymulacja funkcji słuchowych w zakresie 
mowy, wynikająca z dojrzewania i doskonalenia się sprawności percepcyj-
nych. Powstające w tym okresie wzorce słuchowe słów wpływają na do-
skonalenie się pamięci słuchowej oraz słuchu fonemowego, który umoż-
liwia różnicowanie i rozumienie wyrazów. Rozwija się słownictwo bierne 
i czynne, mowa związana jest bezpośrednio z działaniem. Na kształtowa-
nie słownika ma wpływ rozwój uwagi, spostrzegawczości i pamięci dziec-
ka (Dryżałowska, 1997). 

1) „Słuch fonemowy jest to zdolność do kwalifikowania wyróżnionych z potoku mowy 
głosek do określonych, fonologicznie zdeterminowanych klas głosek, czyli fonemów” (Ro-
cławski, 2001, s. 18). Słuch fonemowy to inaczej słuch mowny – umiejętność odbierania 
dźwięków mowy, ich różnicowania i utożsamiania, co w konsekwencji daje możliwość ich 
odtwarzania w mowie głośnej lub w piśmie (zob. Mierzejewska, 1971).
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Większość dzieci półtorarocznych potrafi spełniać proste polecenia, 
można u  nich zaobserwować początki mowy spontanicznej. Słowa za-
czynają zastępować gesty, którymi dziecko posługiwało się dotychczas, 
wyrażając swoje potrzeby. Wyraz odgrywa rolę całej wypowiedzi. Z cza-
sem dziecko zaczyna używać słów dla oznaczenia przedmiotów, które są 
nieobecne. Zaczyna się także łączenie wyrazów – najpierw zlepki wy-
razowe, potem równoważniki zdań i proste zdania. Na początku dziec-
ko odtwarza ogólny zarys wyrazu, czasem tylko jedną sylabę zazwyczaj 
akcentowaną, którą najlepiej zapamiętało. Kolejność sylab bywa przesta-
wiana, poszczególne głoski ulegają modyfikacjom lub są zamieniane na 
inne, a grupy spółgłoskowe są upraszczane (Styczek, 1981). Pod koniec 2. 
roku życia dziecko powinno już opanować wszystkie samogłoski ustne, 
a spośród spółgłosek [p b m t d n ń ś j ł]2) (por. Emiluta-Rozya, Lipiec, 
Więcek-Poborczyk, 2020; Kaczmarek, 1966; Łobacz, 2005; Porayski-Po-
msta, 2015; Strachalska i Emiluta-Rozya, 2016). 

Okres zdania

Następuje dalszy rozwój rozumienia i  nadawania komunikatów słow-
nych, powiększa się słownik bierny i czynny. Rozwija się umiejętność bu-
dowania zdań. Pierwsze zdania są dwuwyrazowe i wyłącznie twierdzące. 
Dosyć szybko pojawiają się zdania pytające i rozkazujące (Demel, 1996). 
Słuch fonemowy nadal się doskonali, a u niektórych dzieci pod koniec 
3. roku życia jest już całkowicie ukształtowany, co oznacza, że słuchowo 
dziecko jest w stanie zróżnicować wszystkie głoski mowy ojczystej, choć 
oczywiście nie potrafi ich wymówić (zob. Rocławski, 2010). Pod koniec 
tego okresu dziecko wymawia wszystkie samogłoski (nosowe są na etapie 
stabilizowania się) oraz spółgłoski: [p b m t d n l ś ź ć dź ń j ł], często [f 
w ch/h]; rzadziej [k g] (por. Emiluta-Rozya, Lipiec, Więcek-Poborczyk, 
2020; Kaczmarek, 1966; Łobacz, 2005; Porayski-Pomsta, 2015; Strachal-
ska i Emiluta-Rozya, 2016). 

2) Ze względu na odbiorców artykułu do oznaczenia głosek (dźwięków mowy) stosuje-
my zapis ortograficzny, a nie zapis fonetyczny. Dla podkreślenia, że chodzi o głoski, a nie 
litery, zapis ten znajduje się w nawiasach kwadratowych.
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Okres swoistej mowy dziecięcej 

Dziecko 3-letnie rozumie kierowane do niego proste wypowiedzi. Spełnia 
polecenia i wykonuje czynności według podanych mu instrukcji słownych. 
Samo posługuje się zdaniami, najczęściej kilkuwyrazowymi. Zdarzają się 
jeszcze błędy gramatyczne, chociaż stopniowo jest ich coraz mniej. Zacie-
kawione otaczającym je światem zadaje wiele pytań. Trzylatek najczęściej 
wymawia głoski [sz ż/rz cz dż] oraz [s z  c dz] jako [ś ź ć dź] (np.: siafa, 
sianki), chociaż niektóre dzieci wypowiadają je już prawidłowo (zwłaszcza 
szereg [s z c dz]). Głoska [r], rozwojowo zastępowana wcześniej przez [j], 
teraz wymawiana jest jako l (np.: [lowel]) (Emiluta-Rozya, 2006).

Dziecko 4-letnie rozumie bardziej skomplikowane polecenia, także te 
zawierające wyrażenia przyimkowe, kolory, następstwo czasów. Potrafi opo-
wiedzieć o sytuacjach przeszłych i przyszłych oraz uwzględnić zależności 
przyczynowo-skutkowe. Ma świadomość popełnianych błędów gramatycz-
nych i często pyta o prawidłowe formy. Ma dużą potrzebę komunikowa-
nia się, a w razie niewystarczającego zasobu słownika tworzy neologizmy3). 
Narządy artykulacyjne czterolatka są coraz sprawniejsze, a jego wypowiedzi 
coraz bardziej poprawne pod względem fonetycznym. Głoski [s z c dz] po-
winny być już wymawiane poprawnie. Głoski [sz ż/rz cz dż] mogą być teraz 
zastępowane przez [s z c dz], natomiast [r] przez [l] (choć niektóre dzieci 
wymawiają je już także prawidłowo) (Emiluta-Rozya, 2006).

Dziecko 5-letnie posługuje się poprawnymi zdaniami prostymi i złożo-
nymi. Potrafi opisywać zdarzenia, przedmioty i osoby, uwzględniając za-
leżności przyczynowo-skutkowe i  następstwo czasów. Doskonali się jego 
wymowa, głoski [sz ż cz dż] powinny być już wymawiane prawidłowo, choć 
zdarza się ich dalsza zamiana na [s z c dz] (u dzieci, które mają prawidłowo 
zbudowany i sprawny aparat artykulacyjny, normatywny przebieg czynno-
ści fizjologicznych4) w jego obrębie oraz prawidłowy słuch, taka wymowa 
w szóstym roku życia nie powinna budzić niepokoju). Jako ostatnia najczę-
ściej pojawia się poprawna artykulacja głoski [r]. Może zdarzyć się odmien-

3) Neologizmy „[…] innowacja językowa, nowy element w języku (wyraz, wyrażenie, 
forma gramatyczna, znaczenie lub konstrukcja składniowa) (Gruszczyński, Bralczyk, 
2002, s.  157). W  rozwoju mowy dziecka najczęściej są to wyrazy na określenie przed-
miotów, zjawisk, których nazw dziecko nie zna, np. „haczykuje” w znaczeniu „wiesza na 
haczyku”.

4) Takie jak: oddychanie, odgryzanie, gryzienie i żucie, połykanie.
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ny przebieg kolejności pojawiania się poszczególnych głosek, co związane 
jest z różnicami indywidualnymi w zakresie rozwoju (np. głoska [r] może 
pojawić się w 3. lub 4. r.ż.) Ustalenie się wymowy powinno być zakończone 
do końca 6. roku życia, chociaż proces rozwoju języka trwa nadal (Emiluta-
-Rozya, 2006).

RYC. 1. Artykulacja dzieci trzyletnich
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Emiluta-Rozya, Lipiec, Więcek-Poborczyk, 
2020; Kaczmarek, 1966; Łobacz, 2005; Porayski-Pomsta, 2015; Strachalska, Emiluta-
-Rozya, 2016.

RYC. 2. Artykulacja dzieci czteroletnich
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Emiluta-Rozya, Lipiec, Więcek-Poborczyk, 
2020; Kaczmarek, 1966; Łobacz, 2005; Porayski-Pomsta, 2015; Strachalska, Emiluta-
-Rozya, 2016.
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Wiele wątpliwości i niepokoju budzi u rodziców kształtowanie się wy-
mowy głoski [r], dlatego poniżej proponujemy schematy uściślające norma-
tywny przebieg rozwoju artykulacji tej głoski.

RYC. 3. Artykulacja dzieci pięcioletnich
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Emiluta-Rozya, Lipiec, Więcek-Poborczyk, 
2020; Kaczmarek, 1966; Łobacz, 2005; Porayski-Pomsta, 2015; Strachalska, Emiluta-
-Rozya, 2016. 

RYC. 4. Artykulacja dzieci sześcioletnich

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Emiluta-Rozya, Lipiec, Więcek-Poborczyk, 2020; 
Kaczmarek, 1966; Łobacz, 2005; Porayski-Pomsta, 2015; Strachalska, Emiluta-Rozya, 2016. 
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RYC. 5. Etapy kształtowania się artykulacji głoski [r] 
Źródło: opracowanie własne. 

RYC. 6. Nienormatywna artykulacja głoski [r]
Źródło: opracowanie własne. 
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OPÓŹNIONY A ZABURZONY ROZWÓJ MOWY 

Nie należy lekceważyć jakichkolwiek odstępstw od normy w  zakresie 
kształtowania się mowy i języka. Niestety wśród rodziców, a także wśród 
niektórych lekarzy pokutuje pogląd, że mowa w końcu się pojawi. Zwłasz-
cza jeżeli dotyczy to chłopców, lekarze uspokajają rodziców, że nie ma 
się czym martwić, bo chłopcy zaczynają mówić później niż dziewczynki. 
W ten sposób dziecko kończy 3, potem 4 lata i często nadal nie mówi. Taka 
sytuacja jest niedopuszczalna, bo brak mówienia w tym wieku może, choć 
nie musi, oznaczać bardzo poważne zaburzenia mowy. Jeżeli zatem kolejny 
etap rozwoju mowy nie pojawia się we właściwym czasie, to należy uważnie 
obserwować dziecko, a jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to po upływie 
6 miesięcy należy zgłosić się z dzieckiem do logopedy. 

Na podstawie wywiadu z  rodzicami, szczegółowej obserwacji dziecka 
oraz często po skierowaniu go na badania specjalistyczne (np. audiologicz-
ne, neurologiczne), logopeda ocenia stan rozwoju mowy dziecka na danym 
etapie. Jeżeli rozwój ten nie przebiega zgodnie z normą, logopeda powinien 
określić, czy jest on opóźniony czy też zaburzony. Terminy: opóźniony 
rozwój mowy i zaburzony rozwój mowy nie są rozpoznaniem, jednostką 
nozologiczną i  nie stanowią diagnozy logopedycznej. Jest to tylko ocena 
stanu rozwoju mowy na podstawie pewnych objawów, a posługujemy się 
tymi terminami przed postawieniem właściwej diagnozy (Emiluta-Rozya, 
2007). 

RYC. 7. Przebieg rozwoju mowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Emiluta-Rozya, 2007. 
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Danuta Emiluta-Rozya (2007) podaje, że o  opóźnionym rozwoju 
mowy mówimy wtedy, gdy dziecko nie posługuje się mową w  stopniu 
uznanym za charakterystyczny dla wieku, ale bez znamion patologii (pod-
kreślamy, że półroczne różnice w zakresie nabywania mowy, oprócz etapu 
gaworzenia, nie budzą niepokoju). Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 
nie mówią lub posługują się tylko kilkoma wyrazami, niekiedy onomatope-
jami lub sylabami w funkcji wyrazów, ale ich rozumienie jest na poziomie 
wieku. Gaworzenie najczęściej było prawidłowe i o czasie, rozwój rucho-
wy zgodny jest z normą wiekową, brak widocznych objawów uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego, słuch fizyczny jest prawidłowy, słuch fo-
nemowy jest prawidłowy. Dziecko zwykle podejmuje próby komunikowa-
nia się przy pomocy środków niewerbalnych, głównie gestów i dźwięków 
paralingwistycznych5) i nie prezentuje wyraźnych oznak izolowania się od 
otoczenia. Mówiąc o opóźnionym rozwoju mowy zakładamy wyrównanie 
się tego opóźnienia w czasie, tzn., że dziecko samo lub z pomocą logopedy 
dorówna swoim rówieśnikom w zakresie rozwoju mowy (tamże).

Po określeniu stanu rozwoju mowy dziecka jako opóźniony logopeda 
przeprowadza szczegółowe badania w celu postawienia diagnozy. Może ona 
brzmieć dwojako: proste opóźnienie rozwoju mowy lub opóźnienie roz-
woju mowy. 

RYC. 8. Jednostki diagnostyczne w opóźnionym rozwoju mowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Emiluta-Rozya, 2007. 

5) Np. śmiech, płacz, wzdychanie, pomrukiwanie.
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Proste opóźnienie rozwoju mowy dotyczy znanych wszystkim przypad-
ków dzieci, które długo nie mówiły, a potem (po 3. r.ż.) nagle zaczęły mówić 
i nie miały z tym trudności. Zaznaczyć trzeba, że dzieci te prawidłowo rozu-
mieją kierowane do nich komunikaty słowne. Początkowo mówienie rozwija 
się u nich bardzo wolno (kolejne etapy rozwoju mowy są przesunięte w czasie, 
słownik czynny jest bardzo ubogi, przeważnie kilka wyrazów, sprawność ję-
zykowa jest istotnie niższa niż u dzieci w danej grupie wiekowej). Następnie 
ok. 3. roku życia rozpoczyna się intensywny rozkwit mówienia, a w 4. roku 
życia dziecko nie różni się już pod tym względem od swoich rówieśników. 
Nie ma żadnych przyczyn anatomicznych ani fizjologicznych takiego prze-
biegu rozwoju mowy. Istotny wydaje się tu czynnik genetyczny (rzeczywiście 
proste opóźnienie rozwoju mowy często występuje rodzinnie i częściej w linii 
męskiej) lub nieprawidłowa stymulacja językowa dziecka. Proste opóźnienie 
rozwoju mowy ustępuje samoistnie i  nie ma tu konieczności prowadzenia 
terapii logopedycznej (tamże).

Według Emiluty-Rozya (2007) opóźnienie rozwoju mowy różni się od 
prostego opóźnienia rozwoju mowy innym przebiegiem w  czasie i  inną 
dynamiką zmian. Opóźnienie rozwoju mowy wyrównuje się dłużej, bo do 
5., maksymalnie do 6. roku życia i wymaga uczestniczenia dziecka w terapii 
logopedycznej. Nowe słowa pojawiają się wolniej, dziecku łatwiej powtórzyć 
sylaby niż złożony z nich wyraz. Rozwój ilościowy i stabilizowanie się form 
morfologicznych również są wolniejsze niż w prostym opóźnieniu rozwoju 
mowy. Dłużej utrzymują się substytuty rozwojowe6) w zakresie artykulacji 
i może się zdarzyć nieco odmienny przebieg jej rozwoju (np. głoski [s z c dz] 
mogą pojawić się u dziecka wcześniej niż [ś ź ć dź]). Prawdopodobną przyczy-
ną opóźnienia rozwoju mowy jest opóźnienie mielinizacji ruchowych i aso-
cjacyjnych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym (tamże). 
Wskazuje się również na czynnik psychologiczny (m.in. Zalewska, 1998).

Z kolei o zaburzonym rozwoju mowy myślimy, gdy komunikacja języ-
kowa u dziecka nie rozwija się zgodnie z przyjętymi normami dla wieku, a za-
chowania językowe są zakłócone w stopniu i postaci niezapowiadających ich 
wyrównania w czasie. Widzimy tu charakter patologiczny obserwowanych zja-
wisk, a nie samo tylko opóźnienie (Emiluta-Rozya, 2007). Logopeda powinien 

6) Substytuty rozwojowe to normatywne, prawidłowe dla danego wieku dziecka głoski 
wymawiane zamiast innych, trudniejszych artykulacyjnie, np. [r] wymawiane jako [l] do 
ukończenia 6 lat (wyraz „rower” wymówiony będzie jako „lowel”).
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w takim przypadku przeprowadzić szczegółowe badanie, sformułować w for-
mie hipotezy patomechanizm (domyślamy się przyczyny i  przypuszczamy, 
że uniemożliwi ona lub utrudni wyrównanie w pełni braków rozwojowych) 
oraz dokonać opisu objawów (tamże). Na tej podstawie stawia się diagnozę 
logopedyczną rozpoznając konkretne zaburzenie mowy (np. niedokształcenie 
mowy z powodu niedosłuchu, niedokształcenie mowy pochodzenia korowe-
go, dyzartria, dyslalia itd. – zob. Mierzejewska, Emiluta-Rozya, 1997; Emilu-
ta-Rozya, 2008). Warto zaznaczyć, że objawem niektórych zaburzeń mowy 
(np. niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, niedokształcenie mowy 
towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej) może być nieprawidłowe ro-
zumienie komunikatów słownych przez dziecko, a nie tylko ich nadawanie.

Dlatego jeszcze raz należy podkreślić, że nie wolno czekać z wizytą u lo-
gopedy, jeśli mowa dziecka nie rozwija się zgodnie z normami. Zadaniem 
logopedy jest stwierdzenie czy rozwój ten jest prawidłowy, opóźniony czy 
też zaburzony i czy dziecko wymaga terapii logopedycznej czy też nie. Czę-
sto do ustalenia diagnozy logopedycznej niezbędne jest wykonanie badań 
specjalistycznych (np. psychologicznych, laryngologicznych, neurologicz-
nych, audiologicznych).

RYC. 9. Kiedy do logopedy? 
Źródło: opracowanie własne. 
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KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH

„Działania profilaktyki (logopedycznej) pierwszorzędowej ukierunkowane są 
na upowszechnianie wiedzy logopedycznej, także z zakresu edukacji zdrowot-
nej, w tych wszystkich środowiskach, które mają możliwość oddziaływania na 
najszerzej pojmowany ogół społeczeństwa. Są to działania promujące rozwój 
mowy oraz skuteczne porozumiewanie się, które odnoszą się do całej popula-
cji dzieci, młodzieży i dorosłych. Z kolei profilaktyka drugorzędowa (wtórna) 
to zapobieganie konsekwencjom chorób dzięki wczesnemu ich wykrywaniu 
i leczeniu. Dotyczy osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby lub 
zaburzeń zdrowia” (Węsierska, 2012, s. 27). Powyższy cytat dobitnie wskazuje 
na konieczność współpracy logopedy i asystenta rodziny. Zadaniem logopedy 
jest upowszechnianie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień związanych 
z rozwojem mowy dziecka oraz nieprawidłowościami w jej przebiegu. Asy-
stent rodziny powinien umieć zastosować tę wiedzę w praktyce poprzez do-
strzeżenie niepokojących symptomów, szczególnie w rodzinach z tzw. grupy 
ryzyka, czyli takich, których członkowie są obciążeni wadami genetycznymi, 
stwierdzono u nich jakąś formę niepełnosprawności lub tych, u których z róż-
nych przyczyn obserwuje się niewydolność wychowawczą.

Katarzyna Węsierska (2012) ujęła omówione zagadnienia następująco:

Rodzice/opiekunowie i najbliższe rodziny dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

 • Upowszechniane treści profilaktyczne:
 • Stymulacja rozwoju mowy i języka 
w okresie wczesnego dzieciństwa,

 • Niepokojące objawy mogące świadczyć 
o występowaniu zaburzeń, zakłóceń lub 
opóźnień tego procesu,

 • Optymalna pielęgnacja dziecka, dbałość 
o zdrowie (szczepienia ochronne, 
zapobieganie chorobom uszu, urazom, 
wypadkom),

 • Higiena głosu małego dziecka,
 • Objawy związane z niepłynnością mowy,
 • Poradnictwo genetyczne,
 • Typy zalecanych konsultacji 
specjalistycznych.

 • Inne podmioty współpracujące:
 • Pracownicy służby zdrowia, lekarze 
rodzinni, interniści,

 • Pracownicy resortu edukacji (personel 
szkół i przedszkoli),

 • Pracownicy domów dziecka, ośrodków 
adopcyjnych,

 • Pracownicy opieki społecznej,
 • Rodzinni kuratorzy sądowi,
 • Pracownicy świetlic środowiskowych,
 • Pracownicy ośrodków szkolenia 
nauczycieli,

 • Media.

RYC. 10. Schemat odbiorców profilaktyki logopedycznej
Źródło: Węsierska, 2012, s. 32.
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Oprócz zagadnień opisanych w artykule, warto, aby asystent, który pra-
cuje z rodziną, zwrócił dodatkowo uwagę na następujące aspekty w rozwo-
ju dziecka:

1. Wady budowy narządów aparatu artykulacyjnego7), takie jak np.: 
skrócone wędzidełko podjęzykowe czy podwargowe, diastema8). 
Wady takie mogą mieć negatywny wpływ na artykulację.

2. Funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego oraz przebieg czynności 
fizjologicznych w jego obrębie, takich jak: oddychanie, odgryzanie, 
gryzienie, żucie, połykanie.

3. Przerost migdałów: gardłowego lub podniebiennych. Budowa oraz 
funkcjonowanie pierścienia podniebienno-gardłowego są istotne ze 
względów ogólnozdrowotnych (profilaktyka nawracających infekcji 
górnych dróg oddechowych) oraz dla sposobu oddychania (w przy-
padku przerostu migdałów dominującym staje się nieprawidłowy, 
ustny sposób oddychania spoczynkowego9)).

4. Higienę jamy ustnej oraz profilaktykę stomatologiczno-ortodontyczną. 
Asystent rodziny i logopeda powinni współpracować, monitorując i kon-

sultując ze sobą sytuację dziecka. Obserwacje osoby z otoczenia dziecka są 
bezcenną pomocą w procesie diagnozowania logopedycznego, a w sytuacji, 
gdy opiekunowie nie wywiązują się ze swoich obowiązków, to asystent 
rodziny powinien czasowo przejąć tę funkcję. Dotyczy to również oce-
ny przebiegu postępów terapii logopedycznej (lub ich braku), wykonania 
zaleconych badań specjalistycznych oraz pomocy w dobraniu odpowied-
niej placówki opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej lub specjalistycznej 
zgodnie z potrzebami dziecka.

ZAKOŃCZENIE

Wielu specjalistów, będących przedstawicielami różnych dziedzin nauko-
wych, jest zaangażowanych we wspieranie rozwoju dziecka oraz korygo-
wanie ewentualnych nieprawidłowości w przebiegu tego procesu. Zgodnie 

7) Aparat artykulacyjny (inaczej nasada) stanowią jamy: ustna, nosowa i gardłowa.
8) Diastema – „przestrzeń w linii pośrodkowej zębów, która występuje w łuku górnym 

i jest widoczna jako odstęp pomiędzy centralnymi zębami siecznymi. Tego typu nieprawi-
dłowość zalicza się do zaburzeń położenia zębów” (Peruga, 2017, s. 7).

9) Oddychanie spoczynkowe (inaczej statyczne) to oddychanie w czasie niemówienia. 
Podczas mówienia występuje oddychanie dynamiczne.
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z art. 15. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy m.in. „wczesne wspo-
maganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym” (Krasiejko, 2016, s. 68) 
w tym „prowadzenie zabaw logopedycznych w celu rozwoju mowy” (tam-
że). Rolą asystenta jest nauczenie rodziców, w  jaki sposób przez zabawę 
stymulować rozwój mowy dziecka, co ma być dla nich wsparciem w za-
daniach opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie to asystent jako osoba 
posiadająca odpowiednie kompetencje powinien zauważyć odstępstwo od 
prawidłowego rozwoju mowy, skierować rodziców z dzieckiem do logope-
dy, czuwać nad odpowiednią organizacją przebiegu terapii logopedycznej 
oraz realizacją zaleceń specjalisty-logopedy. 

Życzliwa współpraca między specjalistami oraz wzajemny przepływ 
informacji ułatwiają postawienie trafnej diagnozy oraz prowadzenie efek-
tywnej terapii. Zamysłem prezentowanego artykułu było przybliżenie wy-
branych zagadnień z dziedziny logopedii, z nadzieją na ich praktyczne wy-
korzystanie przez asystentów rodziny. 
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BET WEEN SUPPORT AND HELP – COOPER ATION BET WEEN 
A FAMILY ASSISTANT AND A SPEECH THER APIST

ABSTR ACT
The main purpose of the article is to draw attention to the need for cooperation 
between a  family assistant and a  speech therapist, which rarely occurs. The 
family assistant is another profession created to work with a family in the area 
of   support. “The main task of an assistant is to support parents in the proper 
fulfilment of their caring and educational functions and shaping the skills 
of family members in finding solutions to life difficulties” (Krasiejko, 2016, 
p. 5). Therefore, work in this profession requires continuous enhancement of 
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competences and their adaptation to the needs of those under their care. The 
article introduces one of the topics that a family assistant can meet in his/her 
work and which can be a challenge for him/her, mainly the topic of the correct 
and incorrect development of a child’s speech. There are discussed stages of 
speech development, with particular attention to preschool children. The pre-
sented description of the course of speech development (normative – delayed 
– disturbed) will allow the family assistant to catch an early deviation from the 
norm, draw the child’s guardians attention to the need for a speech therapy 
assessment of speech development and to help in organizing consultations with 
a  speech therapist. As a  result of the examination, the speech therapist will 
decide whether to start therapy and refer you to specialist examinations (e.g. 
audiological, ENT, orthodontic, psychological).
KEYWORDS: family assistant, speech therapist, family, support, normative 
speech development, delayed speech development, impaired speech develop-
ment


