
Logopedyczny Kącik Dla Rodziców  
 

„ Największą umiejętnością w jaką możemy wyposażyć nasze dziecko jako rodzice 

jest mówienie i komunikowanie się” 

Clark, C. Ireland 

 

CO ROBIĆ, BY DZIECKO ROZWIJAŁO SIĘ HARMONIJNIE (5) 

 

Pisałam już o wpływie życia płodowego na rozwój mowy, o optymalnym 

postępowaniu matki planującej zajście w ciążę oraz w trakcie jej trwania 

i rozwiązania, o etapach rozwoju mowy, o tym jak dziecko uczy się mowy oraz jak 

rodzice mogą wspomagać rozwój mowy małego dziecka. Dzisiaj, krótko 

podsumowując dotychczasowe wymagania odpowiadam na pytanie: 

 

Jak powinni zachowywać się rodzice, którzy pragną harmonijnego rozwoju swojego 

dziecka? 

 

● Mówcie do dziecka już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie 

podnoście głosu, zwracając się do niego. 

● Mówcie dziecku, co przy nim robicie, co dzieje się wokół niego. 

● Mówiąc do dziecka zwracajcie uwagę, aby widziało waszą twarz-będzie 

miało okazję do obserwacji pracy narządów mowy. 

● Unikajcie podawania dziecku smoczka typu „gryzak”; zwracajcie uwagę, 

aby dziecko nie ssało palca- następstwem tych niepożądanych zachowań mogą być 

wady zgryzu i występujące w ich następstwie wady wymowy np. wymowa 

międzyzębowa. 

● Karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu 

artykulacyjnego. 

● Zwracajcie uwagę, aby podczas snu dziecko oddychało nosem; w przypadku, 

gdy dziecko oddycha ustami, poproście pediatrę o ustalenie przyczyny. 

● Zwracając się do dziecka unikajcie zdrobnień i spieszczeń, dostarczajcie 

swemu dziecku prawidłowego wzorca językowego danego słowa. 

● Odpowiadajcie na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco. 

● Opowiadajcie dziecku bajki i uczcie krótkich wierszy na pamięć. 

● Postarajcie się, aby w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie 

z dzieckiem znalazły się zabawy językiem i dźwiękonaśladowcze (przykłady 

w poprzednich odcinkach). 

● Zachęcajcie (nie zmuszajcie!) swoje dzieci do mówienia; chwalcie je za 

każdy przejaw aktywności werbalnej, dostrzegajcie każde, najmniejsze nawet 

osiągnięcie, nagradzając je pochwałą. 

● Dyskretnie poprawiajcie błędy językowe dziecka, ale nie ośmieszajcie go z 

ich powodu. 

● Dołóżcie wszelkich starań, aby rozmowa z wami była dla dziecka 

przyjemnością. 

 


