
JAK DBAĆ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA  

JUŻ OD CHWILI JEGO NARODZIN? 

 

 

Mowa rozwija się z chwilą narodzenia dziecka, a rodzice są j ej pierwszymi i 

najważniejszymi nauczycielami. 

Już od pierwszych dni życia dziecka dzięki posiadanej wiedzy i właściwemu postępowaniu, 

rodzice mogą zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju aparatu artykulacyjnego oraz samej 

mowy.  

 

Na co należy zwrócić uwagę, by zapewnić dziecku optymalne warunki do rozwoju mowy:  

 

- Oddychanie  
Prawidłowe oddychanie, to oddychanie przez nos. Wpływa ono pozytywnie na 

ukształtowanie szczęk. Powietrze przechodzące przez nos ulega ogrzaniu, częściowemu 

oczyszczeniu oraz nawilżeniu. Oddychając przez usta dziecko narażone jest na łatwe 

przeziębienie, gdyż powietrze zimne i nie oczyszczone dociera do płuc. Przyczyną 

patologicznego oddychania może być także niedrożność przewodów nosowych i jamy 

nosowo - gardłowej. Jest ona spowodowana stanami zapalnymi błony śluzowej nosa, gardła, 

górnych dróg oddechowych, stanami zapalnymi i przerostem migdałków podniebiennych i 

migdałka gardłowego. Oddychanie przez usta powoduje także powstawanie zaburzeń 

zgryzowych w postaci tyłozgryzów, zwężenia szczęki i zmian w stawie skroniowe -

żuchwowym.  

 

- Układanie dziecka do snu 
W okresie noworodkowym trzeba wspomagać domknięcie ust dziecka czapeczką zapinaną 

pod bródką. Szczególnie ważne jest to w czasie spacerów, kiedy dziecko usypiając na 

świeżym powietrzu ma tendencję do otwierania ust na skutek wiotczenia mięśni 

przywodzących żuchwę. Zabiegać należy także o pełną drożność nosa specjalną gruszką, 

która nie wnika poza przedsionek nosa.  

Nie wolno także krępować ciasnym ubrankiem ruchów klatki piersiowej. Mięśnie klatki 

piersiowej przestaj ą wówczas pracować i dochodzi do nawykowego oddychania przez usta 

mimo drożności nosa. Dla prawidłowego rozwoju czaszki twarzowej , podczas snu głowa 

niemowlęcia powinna spoczywać na lekkim podwyższeniu. Ułożenie głowy zbyt wysokie 

powoduje przesunięcie żuchwy i języka do przodu, zaś ułożenie głowy poziome lub z 

odgięciem do tyłu, powoduje cofnięcie żuchwy i języka oraz otwarcie ust.  

 

- Karmienie  
Podczas karmienia niemowlę należy układać prawie pionowo. Poziome ułożenie powoduje 

słaby wzrost doprzedni żuchwy oraz utrudnia połykanie i oddychanie przez nos.  

Karmienie naturalne jest doskonałym treningiem dla mięsni klatki piersiowej oraz mięśnia 

wargowego, odpowiedzialnego za domykanie ust. Dziecko ssąc nie przerywa oddychania 

przez nos. Ssanie wymaga zaś intensywnej pracy mięśni, które wpływają na prawidłowy 

wzrost żuchwy. W wypadku konieczności dokarmiania dziecka przez smoczek, powinien on 

maksymalnie imitować warunki karmienia naturalnego. Dziecko musi mieć możliwość 

regulowania ilości pokarmu bez obawy zakrztuszenia się i konieczności przerwania 

oddychania. Wskazane są smoczki typu Mullera-Baltersa z krótką, nieco spłaszczoną 

częścią, w której są liczne otworki. Nie jest wskazane stosowanie tzw. smoczków gryzaków. 

Ssanie smoczka przez dłuższy czas wywołuje poważne zaburzenia szczękowe -zgryzowo - 

zębowe, takie jak: tyłozgryzy, zwężenia szczęk, wysunięcia siekaczy górnych, zgryz otwarty. 

 



- Połykanie  
Początkowo jama ustana niemowlęcia jest płaska, a język może jedynie wykonywać ruchy w 

poziomie. Po pełnym wyrośnięciu uzębienia mlecznego, czyli ok.3 - 4 roku życia, zwiększa 

się pionowy wymiar jamy ustnej. Powstaje wówczas dostatecznie dużo miejsca dla ruchów 

pionowych końca języka, a zęby stanowią przeszkodę w wysuwaniu języka do przodu. 

Kończy się wówczas okres połykania niemowlęcego, a rozpoczyna połykanie typu dorosłego 

- z końcem języka uniesionym do wałka dziąsłowego. Stwarza to również warunki do 

poprawnej artykulacji. Utrzymujące się nieprawidłowe połykanie - bez pionizacji języka ma 

ujemny wpływ na zgryz dziecka oraz jego wymowę. Zbyt długie karmienie z butelki, 

stosowanie smoczków, ssanie palca oraz oddychanie przez nos, utrudniaj ą docieranie języka 

do podniebienia. Unoszący się język napotyka przeszkodę (smoczek, strumień powietrza) i z 

konieczności przemieszcza się do przodu.  

Prawidłowe połykanie - z końcem języka uniesionym do podniebienia, powinno być dobrze 

opanowane do czasu rozpoczęcia wymiany zębów mlecznych na stałe. Jeżeli bowiem nie jest 

dostateczne utrwalone, przerwa po zębach mlecznych (do czasu pojawienia się zębów 

stałych) stanowi bodziec do ciągłego wciskania końca języka w to miejsce. Może się to 

przyczynić do utrwalenia nieprawidłowego połykania.  
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