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Z najlepszymi życzeniami pomyślnego Nowego Roku 2014 

oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie szkolnej gazetki „Kącik 

Rodzica”.  Naszym zamiarem jest, aby było to pismo informacyjne 

skierowane przede wszystkim do rodziców dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Chcemy poruszać w nim zagadnienia z 

zakresu pedagogiki, logopedii oraz psychologii rozwojowej – czyli 

wszystkie takie, które interesują Państwa ze względu na 

wspomaganie rozwoju Waszych pociech. Artykuły zamieszczane w 

gazetce składać się będą zwykle z części teoretycznej – wiedza  i 

praktycznej – ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w czasie wolnym 

w domu.  
Mamy nadzieję na współpracę z Państwem. Czekamy na Wasze 

sugestie, propozycje zagadnień! Chciałybyśmy, by poruszane tematy 

były interesujące i wychodziły naprzeciw Państwa oczekiwaniom.  

W tym celu można się kontaktować z nami osobiście oraz przez adres 

mailowy: kacikrodzica@gmail.com 

Pierwszy numer gazetki poświęcamy zagadnieniom rozwoju 

mowy oraz roli zabawy w życiu małego człowieka. Życzymy miłej 

lektury! 

Zespół logopedów:  Anna Kozakiewicz 

Małgorzata Krzyżyńska  

Dorota Szufrajda 

Aneta Olszta 

mailto:kacikrodzica@gmail.com


Potrafię mówić! 

Mowa jest sposobem porozumiewania się właściwym tylko 

człowiekowi. Jest procesem przekazu informacji i jej odbioru, 

angażującym co najmniej dwie osoby: nadawcę i odbiorcę.  

 

 
http://czasdzieci.pl 

Dziecko dzięki rozumieniu mowy poznaje otaczający świat, a dzięki 

umiejętności mówienia potrafi wyrażać swoje spostrzeżenia, uczucia, 

potrzeby. Rozwój mowy nie zaczyna się jednak od chwili, kiedy 

dziecko wypowiada pierwsze słowa. Rozwój mowy, jak i innych 

czynności układu nerwowego, zaczyna się od chwili poczęcia. To 

właśnie wówczas ruszają wszystkie procesy i przemiany, dzięki którym 

rodzi się w pełni ukształtowany mały człowiek, gotowy do życia w 

naszym świecie. W czasie życia płodowego kształtują się te wszystkie 

reakcje, odruchy, zmysły, które później umożliwiają funkcjonowanie 

organizmu. Noworodek rodzi się więc z określonym zasobem 

zachowań, dzięki którym może oddychać, pobierać pokarm czy 

wydawać dźwięki i sygnalizować swoje potrzeby. 

Rozwój mowy jest decydujący dla globalnego rozwoju dziecka 

– w pierwszych latach życia ma decydujący wpływ na późniejszy 

rozwój intelektualny i psychiczny.  

Każde dziecko przechodzi przez te same etapy w rozwoju mowy, ale 

należy pamiętać, że każde dziecko jest inne i ma własne tempo 

rozwoju.  

Można wyróżnić cztery podstawowe etapy kształtowania się mowy 

dziecka: 

 okres melodii (od urodzenia do 1-go roku życia), 

 okres wyrazu (od 1-go do 2-go roku), 

 okres zdania (od 2-go do 3-go roku), 

 okres swoistej mowy dziecka (od 3-go do 7-go roku). 

Nowonarodzone dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą 

krzyku i płaczu, po którym mama rozpoznaje jego potrzeby. Około 2- 

3 miesiąca życia dziecko zaczyna wydawać dźwięki gardłowe, 

samogłoskowe – odgłosem przypominające gruchanie gołębi. Czas 

ten nazywa się głużeniem – jest to czas odruchowego wydawania 

http://czasdzieci.pl/


dźwięków i zasadniczo jest ćwiczeniem narządów artykulacyjnych. 

Dopiero w drugim półroczu życia dziecka dostrzegamy świadome 

przejawy wokalizacji, tzw. gaworzenie. Dziecko zaczyna naśladować 

dźwięki, które wydało samo lub zasłyszało z otoczenia. Pod koniec 

pierwszego roku życia dziecko zaczyna rozumieć coraz więcej z tego, 

co do niego mówimy, spełnia proste polecenia i podejmuje próby 

wymawiania pierwszych wyrazów.  

Należy zauważyć, że rozwój mowy (zwłaszcza w pierwszym roku 

życia) przebiega równolegle z rozwojem ruchowym dziecka. Głużenie 

pojawia się wraz z unoszeniem główki, gaworzenie z siadaniem, a 

pierwsze słowa ze stawaniem i nauką chodzenia.  

Kiedy dziecko zaczyna chodzić, chwytać przedmioty, 

poznawać nowe rzeczy i sytuacje, zaczyna mówić coraz to więcej 

wyrazów. Pojawiają się początki mowy spontanicznej. Wyraz pełni 

funkcję całej wypowiedzi, tzn. słowo „mama” może znaczyć np.: 

„mama daj”, „mama chodź”. Około drugiego roku życia dziecko 

wymawia zazwyczaj kilkadziesiąt wyrazów, przeważnie rzeczowników. 

W tym okresie dziecko często zniekształca wyrazy (skraca i upraszcza, 

głoski trudniejsze zastępuje łatwiejszymi, przestawia kolejność sylab).  

Około drugiego/trzeciego roku życia pojawiają się też pierwsze zdania 

dwu-, trzywyrazowe. Dziecko potrafi coraz lepiej komunikować się z 

otoczeniem i jest lepiej rozumiane przez najbliższych. Jego wymowa 

w dalszym ciągu jednak ma prawo być niewyraźna. Głoski, których 

wypowiedzenie sprawia trudności, są w dalszym ciągu zastępowane 

innymi lub opuszczane. Jest to okres, w którym dzieci przyswajają 

sobie dużo słów – najczęściej są to nazwy konkretnych przedmiotów z 

otoczenia, ale również nazwy czynności. 

 

 

http://tapetus.pl 

Trzyletnie dziecko potrafi porozumiewać się z otoczeniem, chociaż 

jego wypowiedzi są dalekie od doskonałości. Od tego momentu 

dziecko stopniowo doskonali swoją wymowę pod względem 

artykulacyjnym, czyli poprawności wymawianych głosek.  

Sześciolatek powinien mówić zdaniami, poprawnie pod względem 

gramatycznym, używając różnorodnego słownictwa oraz z właściwą 

intonacją. 

 



Sprawą podstawową, a jednak często niełatwą w naszych 

codziennych kontaktach z dzieckiem, jest umiejętność słuchania tego, 

co dziecko do nas mówi. Uważne słuchanie przez rodziców jest 

najlepszą formą zachęcania dziecka do mówienia. 

Aby móc ocenić, czy nasze dziecko mówi dobrze, powinniśmy 

orientować się w podstawowych danych dotyczących rozwoju mowy. 

Obserwując sposoby porozumiewania się dziecka, powinniśmy 

zauważać istotne i niepokojące objawy, takie jak np. brak lub ubogie 

reakcje gaworzenia u niemowlaka, przedłużający się odruch ssania, 

brak odruchu żucia, problemy z karmieniem, brak mowy u dwulatka, 

nieprawidłowości w budowie narządów mowy, zacinanie się podczas 

wypowiedzi. Pamiętajmy, że niektóre z tych objawów mogą być 

przejściowe, ale gdy utrzymują się przez dłuższy czas, nie powinny 

być lekceważone. Warto zasięgnąć porady u logopedy, absolutnie nie 

odkładając tego na później! 

 

Małgorzata Krzyżyńska 
logopeda 

 

  
 
 

Bawcie się... 
 
 

 „Znalezienie czasu na zabawę z dzieckiem jest darem zarówno 

dla ciebie, jak i dla dziecka”.   /J. Silberg/ 

 

 Jednoznaczne określenie czym jest zabawa stanowi problem 

ze względu na fakt, iż może ona przybierać różną i złożoną strukturę 

oraz przebieg, a także rozmaite formy.  Jedno jest pewne - z 

dzieckiem można bawić się już od momentu jego urodzenia, a 

zabawa pozwala na wgląd w zdolności poznawcze dziecka. Warto 

także wiedzieć, że charakter zabawy ulega zmianie wraz z wiekiem 

dziecka. Schemat rozwojowy ukazujący zmiany rozwojowe w 

charakterze zabawy został przedstawiony w tabeli. Pamiętać należy o 

tym, iż określenie wieku dziecka nie jest sztywną granicą, w ramach 

której dany typ zabawy powinien wystąpić. W przypadku dzieci 

zmagających się z zaburzeniami rozwojowymi, kolejne poziomy mogą 

występować z pewnym opóźnieniem, bądź ich wystąpienie będzie 

wymagało dodatkowej stymulacji. 

 

 

 



 
Poziomy zabawy 

 

 
Poziom 

 

 
Typ zabawy 

Zabawa sensoryczno-motoryczna 
(dominująca do 18. miesiąca życia) 

Badanie i manipulowanie przedmiotami 
poprzez np. dotykanie, potrząsanie, 
ssanie, rzucanie, uderzanie. 

Zabawa konstrukcyjna 
(pojawia się w 2. roku życia) 

Przedmioty coraz częściej służą do 
budowania, np. klocki tworzą wieże lub 
rzędy, układa się puzzle, z plasteliny lepi 
się figurki. 

Zabawa na niby 
(również pojawia się w 2. roku życia) 

Zabawa staje się „wehikułem” dla 
dziecięcej wyobraźni: przestaje już być 
związana z rzeczywistością, a 
przedmioty zaczynają reprezentować 
wszystko, co tylko dziecko zechce. 

Zabawa tematyczna, czyli w role 
(od około 4. roku życia) 

Dzieci przyjmują role: kowbojów i 
Indian, lekarza i pacjenta, nauczyciela i 
ucznia. 

Zabawa według reguł 
(od wczesnych lat szkolnych) 

Dzieci rozumieją, że zabawa może być 
określona zasadami, do których trzeba 
się stosować, zwłaszcza, gdy jest to 
zabawa z innymi. Coraz częściej zajmuje 
miejsce zabawy na niby. 

 

Źródło: H. R. Schaffer „Psychologia dziecka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 r. 

 

 

Dlaczego nasze dzieci tak chętnie się bawią?  

 Zabawa pełni ważną funkcję przygotowawczą, wspomagającą 

rozwój młodego człowieka. Jest nauką, a dziecko jako naturalny 

uczeń ma nienasyconą potrzebę, aby dowiedzieć się wszystkiego.            

To właśnie kontakty przez zabawę są tym rodzajem interakcji, który 

stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka,                 

a w konsekwencji sprzyja prawidłowemu rozwojowi biologicznemu. 

Każda zabawa, jaką podejmuje dziecko jest potrzebna i czemuś służy. 

Zabawa zaspokaja wiele potrzeb i dostarcza uważnemu 

obserwatorowi cennych informacji na temat dziecka. Wspólna 

zabawa, która sprawia radość i rodzicom i dzieciom, jest wspaniałą 

formą wspólnego spędzania czasu, budowania więzi emocjonalnej               

i tworzenia historii rodziny. 

 

Czy spontaniczna zabawa to strata czasu? 

 Wspomniano o wielu funkcjach zabawy, o tym że zabawa jest 

swego rodzaju nauką. Otwarte jednak pozostaje pytanie czy każda 

zabawa z dzieckiem ma swoją wartość? Czy rodzic powinien skupiać 

się na zabawach dydaktycznych  rozwijających zdolności poznawcze: 

uwagę, myślenie, pamięć, wyobraźnię, spostrzeganie? Czy 

spontaniczna zabawa, w której banan stanowi doskonały telefon          

i przez jakiś czas jest po prostu telefonem, wnosi coś w życie dziecka? 



 Współcześni rodzice często uważają, że spontaniczna zabawa 

jest stratą czasu, bo niczego nie uczy, a dziecko powinno ciągle 

rozwijać swój potencjał i poszerzać wiedzę. Dlatego też ogromną 

popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju gry dydaktyczne czy 

zajęcia oferujące naukę przez zabawę. Zdarza się rodzicom 

zapominać o tym, że często z pozoru wyglądające na 

bezproduktywne, niestymulujące rozwoju czy nie przynoszące 

dziecku żadnych korzyści intelektualnych zabawy, mają swą 

nieocenioną wartość.  

 Na pierwszy rzut oka wyglądająca na bezwartościową dla 

dziecka zabawa „na niby”, w której zwykły patyk raz jest mieczem, raz 

koniem, w konsekwencji znacząco wpływa na rozwój wyobraźni. 

„Pomysłowe, bawiące się na niby dziecko, zdobywa wiele 

doświadczeń poprzez manipulację, łączenie i przenoszenie skojarzeń 

pomiędzy słowami i przedmiotami oraz pomiędzy przedmiotami, 

ludźmi i działaniami.”1  

 

Umożliwia tym samym rozwój myślenia abstrakcyjnego. Dzieci silnie             

i często angażujące się w spontaniczne zabawy tematyczne np.                   

w dom, pogromców duchów itp. mają większą zdolność koncentracji 

uwagi, uczą się formować liczniejsze i bardziej zróżnicowane myśli, są 

elastyczniejsze w poszukiwaniu rozwiązań, ujawniają wyższą zdolność 

planowania w organizowaniu swych działań w zabawie. Ćwiczą różne 

umiejętności: uczą się reprezentacji symbolicznej, rozwiązują 

problemy natury emocjonalnej, próbują dojść do porozumienia, 

znajdują sposoby łączenia się w grupy dla wspólnego celu, a wszystko 

to w kontekście wesołej zabawy, która często wydaje się dorosłym 

marnowaniem czasu. 
                                                 
1
 C. Garvey, „Play”, London: Fontana, 1990 r. w: H. R. Schaffer „Psychologia dziecka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2009 r. 



Dlaczego tak trudno obudzić w sobie dziecko? 

  Zabawy edukacyjne czy dydaktyczne, które 

proponujemy dzieciom stawiają często dorosłych, rodziców w 

określonej roli. Różna jest ona od tego, co podczas spontanicznej 

zabawy może zaproponować dziecko. Czym innym jest bowiem 

współzawodnictwo w trakcie gry edukacyjnej, czytanie książki czy 

rozwiązywanie zagadek. Czym innym jest natomiast zabawa np. w 

odgrywanie ról.   

 Zdarza się, że na wspólną zabawę z dzieckiem nie ma 

zwyczajnie sił. Przyczyniają się do tego tempo życia, przepracowanie    

i brak czasu. Po wielu godzinach spędzonych w pracy, powrocie do 

domowych obowiązków niekoniecznie udaje się znaleźć jeszcze siłę             

i ochotę na wspólną spontaniczną zabawę. 

Dla dorosłych trudnym do zaakceptowania bywa także fakt, że 

często podczas zabawy spontanicznej to dziecko staje się reżyserem 

zdarzeń. Dzieci narzucają rodzicom określone role do odegrania, 

układają dialogi i oczekują ich realizacji. Z kolei rodzicom z trudem 

przychodzi odnalezienie się w świecie bez ustalonych z góry reguł i 

ról. Mała spontaniczność, niska kreatywność, zahamowanie rodziców 

oraz niechęć do "wygłupiania się" i oddania władzy w ręce dziecka to 

typowe czynniki utrudniające rodzicom zabawę z dzieckiem. 

 Warto jednak pamiętać, że dzieci są szczęśliwe kiedy w 

odkrywaniu świata towarzyszą im rodzice. 2 

Anna Kozakiewicz 

logopeda 
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