
Praktyczne wskazówki dla rodziców małego dziecka  

z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym.  

 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W OPIECE LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA DO 

PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA 

   Prawidłowy rozwój mowy zależy od rozwoju funkcji ruchowych języka, warg, podniebienia. 

Sprawności te rozwijają się na bazie ruchów związanych z ssaniem, żuciem, połykaniem. 

Ćwiczeniem ssania i żucia jest karmienie naturalne. Umożliwia ono dziecku trening ruchów 

ssących i żujących ( karmienie przez smoczek ćwiczy tylko ruchy ssące). Podczas karmienia 

piersią dziecko prawidłowo oddycha przez nos. Natomiast karmienie smoczkiem może 

spowodować nawykowe oddychanie ustami, które z kolei prowadzi do częstych zakażeń dróg 

oddechowych, deformacji zgryzu, wad wymowy. 

   Podczas karmienia naturalnego lub sztucznego ułożenie niemowlęcia powinno być prawie 

pionowe. Poziome układanie niemowlęcia podczas karmienia powoduje słaby wzrost 

doprzedni żuchwy. Utrudnia to połykanie i oddychanie przez nos. 

   W okresie niemowlęctwa niezbędna jest obserwacja dziecka w czasie snu i domykanie ust 

w razie ich uchylania z ewentualnym ułożeniem na boku, aby zapobiec opadaniu żuchwy. Nie 

jest wskazane stosowanie pustych smoczków lub gryzaków pozornie blokujących jamę ustną. 

Faktycznie gumowy element trzymany wałkami dziąsłowymi lub pierwszymi ząbkami zwalnia 

od obowiązku napinania mięśnia wargowego, uniemożliwiając tym samym wytworzenie się 

odruchowego zamykania ust. Po wyjęciu smoczka na skutek atonicznośći tego mięśnia 

dochodzi często do rozwierania się warg i innych negatywnych następstw z tym związanych. 

Jednocześnie przedłuża to odruch ssania, przenosząc go na obce przedmioty, w tym na palce. 

Nie bez znaczenia jest również wpływ smoczka na kształtowanie się prawidłowego zgryzu 

i czynności języka. 

   Dla prawidłowego rozwoju czaszki twarzowej i narządu żucia głowa niemowlęcia powinna 

spoczywać na lekkim podwyższeniu. Kręgosłup powinien być ułożony poziomo. 

   Nie zapomnijmy o oddychaniu, które jest czymś tak naturalnym i oczywistym, że rzadko 

zastanawiamy się nad jego znaczeniem, a jest ono podstawą dobrej wymowy. Dzieci, które 

mają duże zaburzenia oddechowe, czasem wręcz nie mogą mówić. Tak bywa zarówno 

w przypadku słabych mięśni oddechowych, jak i wtedy, gdy napięcie mięśniowe jest zbyt silne 

(dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym). Dzieci powinny oddychać nosem w czasie snu, 

a także wtedy, gdy nie mówią. Niekorzystne skutki oddychania przez usta ujawniają się dopiero 

ok. 3 r. ż. 

   Droga powietrza przechodzącego przez nos jest dłuższa, powietrze oczyszcza się i ogrzewa. 

Jeżeli dzieci oddychają podczas snu i milczenia ustami, tworzą się u nich nieprawidłowe 

nawyki oddechowe, a ponad to częściej się przeziębiają. 

   W czasie mówienia oddycha się ustami. Droga powietrza nabieranego ustami jest krótsza 

i możemy go nabrać więcej co jest istotne przy mówieniu. Nieodzowne dla mówienia jest 

oddychanie racjonalne, które daje optymalne możliwości głosowe i przeciwdziała zmęczeniu. 

Pozwala ono ponadto na dostarczanie organizmowi dostatecznej ilości tlenu oraz swobodne 

wykorzystywanie całego aparatu oddechowego (jak np. podczas spokojnego snu). 

   Celem ćwiczeń oddechowych jest wydłużanie fazy wydechu i wdechu oraz utrwalanie 

prawidłowych nawyków oddychania. Ingerencja w proces oddychania powinna być bardzo 

delikatna. 

   Istotne znaczenie dla rozwoju mowy mają również warunki anatomiczne jamy ustnej dziecka 

(ruchomość języka, długość wędzidełka itp.) jest to bardzo ważne dla prawidłowego 



oddychanie i odżywiania, a w późniejszym okresie dla artykulacji. Należy rozpocząć ćwiczenia 

stymulujące rozwój mowy możliwie jak najwcześniej już w 1 roku życia, w pierwszych 

3 miesiącach życia. 

   Jeśli karmienie sztuczne jest wynikiem małej aktywności dziecka to z punktu widzenia 

logopedy należy rozpocząć usprawnianie aparatu artykulacyjnego - języka, warg 

i policzków. Skrócone wędzidełko podjęzykowe wymaga rozciągania poprzez masaż języka, 

a słaby mięsień okrężny warg (dziecko nie zwiera warg wokół smoczka) - masażu warg. 

Trudności w połykaniu i krztuszeniu się wskazują na potrzebę zewnętrznego masażu okolic 

przełyku przed karmieniem dziecka. Zabiegi te powinna wykonywać matka podczas 

czynnościach pielęgnacyjnych po uprzednim instruktażu logopedy. 

   Zaraz po urodzeniu powinniśmy zawsze pracować nad rozwojem zmysłów dziecka. 

Kształcenie zmysłów i kształcenie przez zmysły pomaga dziecku utworzyć gęstą sieć 

powiązań ze światem zewnętrznym i lepiej pojąć rzeczywistość. 

   Każdy człowiek posiada pięć podstawowych zmysłów: dotyk, słuch, węch, wzrok, smak. 

Zmysły te odbierają z otoczenia jak i z wnętrza organizmu wiele informacji. Informacje te są 

następnie transportowane do mózgu, gdzie następuje ich przetwarzanie i zapamiętywanie. 

   Każda informacja, którą odbiera dziecko przyczynia się do tworzenia nowych połączeń 

w mózgu, które z kolei wpływają na rozwój przyszłej inteligencji dziecka oraz rozwój jego 

nastawienia poznawczego. 

   Wiele dzieci ma jednak kłopoty ze spostrzeganiem różnych bodźców. Wiąże się to ze słabym 

funkcjonowaniem poszczególnych zmysłów. Istotny jest więc trening każdego z nich. 

Nie zaspokojenie potrzeby we wczesnym okresie życia niosą dalekie, negatywne następstwa 

w psychice dziecka. 

   Potrzebą o wręcz biologicznym podłożu, jest potrzeba przywierania - przytulania się. 

Zaspokojenie jej jest możliwe przy karmieniu naturalnym, które zapewnia kontakt z matką. 

   Program wczesnej interwencji powinien obejmować elementy tzw. kochającej opieki, są 

nimi: kołysania, pieszczoty, uśmiechanie się do dziecka, przemawianie do niego. 

   Kołysanie daje poczucie ciągłości doświadczeń wyniesionych z życia prenatalnego, uspokaja 

i rozluźnia. Aktywizuje również kinestetykę, dostarcza bodźców skojarzonych z przyjemnością 

dla układu mięśniowego, doskonali zmysł równowagi, zaspakaja potrzeby poznawcze 

i emocjonalne. 

   Pieszczoty stanowią wielozmysłową stymulację dziecka, a uśmiech i mowa tworzą bazę dla 

przyszłego rozwoju. Te przejawy miłości rodziców stanowią podstawę, na której budujemy 

program wczesnej terapii. 

Rozwój systemu porozumiewania się stymulujemy poprzez: 

- zabawy słuchowe: 
Są prowadzone przez matki intuicyjnie, od pierwszych chwil życia dziecka. Są to wszelkie 

wokalizacje rodzica: mruczenie, śpiewanie, zabawy z dzieckiem z wykorzystaniem 

dźwięcznych, piszczących i grzechoczących zabawek. Rozpoczynamy od zabaw 

najprostszych, bacznie obserwując reakcje dziecka. Bowiem już u kilkumiesięcznego 

niemowlęcia zaobserwować można odruch poszukiwania źródła dźwięku. 

- zabawy paluszkowe: 
Wielokrotnie wypowiadając krótkie wierszyki mamy wyjątkowa okazję do radosnej zabawy 

z dzieckiem, która wyrabia w nim poczucie rytmu, oswaja z melodią języka, ćwiczy 

świadomość orientacji w schemacie własnego ciała. 

- zabawy dźwiękonaśladowcze: 
Pokazujemy dziecku ilustrację zwierzęcia lub przedmiotu i naśladujemy odgłos przez nie 

wydawany, prosimy malca, aby również spróbował wypowiedzieć ten dźwięk. Można 

gromadzić różne zabawki - zwierzątka, autka i bawić się nimi wydając przy tym właściwe 



odgłosy. Zabawy te są znakomitym ćwiczeniem narządów artykulacyjnych, pozwalają 

dziecku wypowiadać poprawnie trudne głoski w izolacji lub w połączeniu z samogłoskami. 

Pamiętajmy!!! Rozwój mowy możemy stymulować już od pierwszych miesięcy życia. 

Opracowanie: 

Oligofrenopedagog - logopeda: Beata Hazuka 

Logopeda: Agnieszka Kufel 

Pomoce , które można wykorzystać w ćwiczeniach logopedycznych prowadzonych w 

domu. 

  

    

  

    

 

 


