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Etapy rozwoju mowy



Dziecko 3- letnie

Najczęstsze błędy językowe pojawiające się u trzylatków, 
które mogą utrzymywać się do 5 roku życia, to:

• opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (zupa 
pomidorowa = zupa midolowa, lokomotywa -
komotywa);

• przestawianie głosek w wyrazie (ławka = wałka);
• tworzenie nowych wyrazów (zadzwonić + telefonować 

= zatelefonić, żelazko = prasowaczka, oparcie krzesła = 
opieranka).

• głoska r może być wymawiana jako j lub l , 
ewentualnie jako ł ,

• zamiast f występuje często ch i odwrotnie



Dziecko 4- letnie

• Potrafi już mówić o przeszłości i przyszłości
• Zadaje mnóstwo pytań
• Utrwala głoski s, z, c, dz, -dziecko nie powinno ich 

zamieniać na zmiękczone odpowiedniki ś, ź, ć, dź;
• głoski sz, ż, cz, dż dziecko może wymieniać na s, z, c, dz

- jest to tzw. seplenienie fizjologiczne;
• pojawia się głoska r, choć jej brak nie powinien jeszcze 

niepokoić;
• może pojawić się tzw. hiperpoprawność związana z 

opanowaniem nowych, trudnych głosek np. 
zastępowanie głosek s, z, c, dz, przez sz, ż, cz, dż - np.: 
sztół, czukierek;



Dziecko 5- letnie

• Rozwój mowy dziecka 5-letniego jest dalszą 
kontynuacją etapu swoistej mowy. Mowa ulega 
większej specjalizacji i zróżnicowaniu.

• Dziecko 5-letnie potrafi powiedzieć wszystko, co 
zostało opanowane na etapie 4 lat, jeśli mowa 
prawidłowo się rozwija.

• 5-latek jest w pełni zrozumiały dla otoczenia. 
W dalszym ciągu rozwija się słownictwo dziecka oraz 
kształtuje umiejętność odmiany wyrazów. Oznacza to, 
że na tym etapie normą jest:

➢ zniekształcanie form wyrazów
➢ nieznajomość niektórych słów



Dziecko 6-7- letnie

• Ostatnim etapem swoistej mowy dziecięcej jest okres 
przypadający na 6-7 lat, w którym precyzują się wszystkie 
funkcje mowy oraz szlifują wcześniejsze umiejętności. Na 
tym etapie dziecko:

• jest w pełni zrozumiałe dla otoczenia
• technika mówienia jest opanowana
• buduje zdania złożone
• zwiększa się zasób słownictwa
• wypowiada wszystkie głoski
• pojawia się świadomość językowa – dziecko zauważa 

pomyłki słowne
• potrafi dostosować się do swojego rozmówcy



Dziecko 6-7 letnie

• Choć jest to ostatni etap – to właśnie tutaj 
najczęściej zdarzają się zniekształcenia 
i zaburzenia mowy. Dzieje się tak z powodu 
specjalizacji funkcji mowy i co za tym idzie, 
wzrastającej trudności przy wymowie głosek. To 
sprawia, że aparat mowy dziecka wymaga większej 
precyzji w zakresie ruchu i wysokiej sprawności 
narządów mowy. Jeśli, któryś z wcześniejszych 
etapów rozwoju mowy został zaniedbany lub nie 
wykształcił się do końca – będzie to miało swoje 
konsekwencje właśnie na tym etapie.



Dziecko 6-7 letnie
Najczęściej spotykane pomyłki i błędy językowe u dziecka w wieku 6-7 

lat:
• nie mówi głosek szumiących – „sz”, „ż”, „cz”, „dż”
• myli szereg szumiący z syczącym lub ciszącym np. zamiast „smok” 

mówi „szmok”, zamiast „cebula” mówi „czebula”, zamiast „miś” 
mówi „mis” lub „misz” itp.

• zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne w wyrazach np. g na k, d 
na t, b na p, w na f, z na s, ż na sz (pierwsza w parze dźwięczna, 
druga bezdźwięczna) czyli zamiast „góra” – „kóra”, zamiast „buty” –
„puty” itp.

• nie mówi głoski „r” (w wieku 6 lat może jeszcze nie występować, ale 
wymaga już ćwiczeń profilaktycznych)

• wysuwa język między zęby podczas mówienia (seplenienie)
• mówi dużo i często bardzo szybko – co może być przyczyną mowy 

bełkotliwej i niewyraźnej
• tworzy swoje słownictwo i w ten sposób zniekształca wyrazy



Przykłady ćwiczeń 
logopedycznych














