
 

Rozwój mowy i komunikacji dziecka 

 

 „Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać 

i w której powinniśmy pisać.” 

                                         / Peter  Rosegger / 

 

   

       Małe dziecko jest istotą społeczną, przygotowaną do nawiązywania kontaktów z innymi                       

i komunikowania się z nimi. 

 

  Dziecko jeszcze przed urodzeniem komunikuje się z otoczeniem. Badania prowadzone już                  

w pierwszych dniach życia ujawniły różnorodne reakcje dziecka wobec matki, wyrażające się 

krzykiem, poszukiwaniem kontaktu dotykowego  i ciepła, wodzeniem wzrokiem za matką. Dzięki 

uśmiechowi niemowlę ludzkie, jeszcze niezdolne do przemieszczania się i przytulania, może 

komunikować się z otoczeniem i tworzyć więź na odległość. Skóra i dotyk  stanowią miejsce pierwszej 

komunikacji  między matką a dzieckiem. 

Do komunikowania się z otoczeniem małe dziecko wykorzystuje takie środki jak płacz, spojrzenia, 

ruchy ciała, gesty, mimika, wokalizacja. 

 

    Wyróżnia się kilka rodzajów płaczu dziecka: 

 płacz podstawowy charakteryzuje się monotonnym, przerywanym krzykiem;  

 płacz z bólu cechuje krzyk z nagłym początkiem, którego siła narasta, jest głośny, 

przeraźliwy, ostry; 

 płacz gniewny charakteryzuje się silnym podnieceniem, zaczerwienieniem twarzy, 

przerywanym łkaniem i długim czasem trwania.. Taki płacz również ma wartość 

komunikacyjną. Na początku krzyk dziecka jest dość monotonny, ale od trzeciego 

czwartego tygodnia życia staje się bardziej modulowany.  



Matka zaczyna odróżniać krzyk spowodowany głodem od krzyku świadczącego o przeżywanym bólu 

lub złym samopoczuciu czy potrzebie zasygnalizowania swego istnienia; krzyk  informujący o 

znudzeniu, od krzyku będącym prośbą, by wziąć dziecko na ręce. 

 

   Podobnie jest z uśmiechem, który pojawia się w pierwszych godzinach po urodzeniu i bardzo 

szybko zaczyna się różnicować. Jest inny wówczas, gdy dziecko kieruje go do matki, a inny wobec 

osoby obcej. Wydaje się że zanim dziecko zdoła wypracować system reagowania na rozłąkę z matką 

wytwarza zdolność jej rozpoznawania. 

 

   Gesty również pełnią główną funkcje komunikacyjną małego dziecka. Wyróżnia się dwie ich 

grupy: gesty wskazujące i reprezentujące. Gesty wskazujące pojawiają się między dziewiątym a 

trzynastym miesiącem życia dziecka i wyrażają prośbę o przedmiot, podawanie przedmiotu 

dorosłemu, pokazywanie przedmiotu oraz wskazywanie przedmiotu. Gesty reprezentujące tworzą 

względnie trwałe układy ruchów ciała rąk mimiki, którym odpowiadają określone znaczenia i 

zastępują informacje. Pojawiają się one powyżej czternastego miesiąca życia. 

Sposób, w jaki dziecko sygnalizuje swe zainteresowania, szybko zaczyna podlegać istotnym zmianom. 

Na początku wykorzystuje całokształt gestów, postawę ciała, reakcje głosowe, lecz stopniowo jego 

zachowanie zaczyna ewoluować w kierunku reakcji mniej zależnych od kontekstu i bardziej 

ekonomicznych. I tak ok. ósmego miesiąca życia jedynie wyciąga rękę w kierunku przedmiotu, by 

zasygnalizować swoje nim zainteresowanie, zamiast próbować uchwycić ten przedmiot manifestując 

zniecierpliwienie, jak to czyniło uprzednio. Dziecko wskazuje na przedmiot i patrzy na twarz matki-

pragnie się zorientować, czy matka dostrzega wartość jego gestu. 

 

   Najważniejszym sposobem komunikacji w procesie porozumiewania się językowego słownego 

jest mowa, która odgrywa ważną role w społecznym życiu człowieka. Mowa jednak nie jest 

umiejętnością wrodzoną. Człowiek nabywa ją w ciągu swego życia w kontakcie z innymi ludźmi. 

Pierwszy etapem rozwoju mowy jest dziecięca wokalizacja, czyli produkowanie dźwięków mniej czy 

bardziej zbliżonych do dźwięków mowy.  

 

       Wyróżnia się pięć stadiów rozwoju tych umiejętności dziecka : 

- stadium odruchowego krzyku i życiowych odgłosów (do 8 tygodnia życia: dźwięki krzyku są 

ważnym wskaźnikiem zdrowia dziecka; kichnięcia prychnięcia dziecka uwarunkowane są strukturą 

anatomiczną; istnieje mała możliwość zmian dźwięków, która będzie wzrastać w miarę powiększania 

się głowy i szyi dziecka. 



- stadium gruchania i śmiechu (8-20 tydzień):dziecko wydaje dźwięki w społecznej interakcji; 

w 16 tygodniu krzyk staje się mniej częsty bardziej zróżnicowany, sygnalizuje dyskomfort przywołuje 

prosi; w tym samym czasie pojawia się śmiech 

- stadium zabaw wokalnych (16-30 tydzień) : dziecko zaczyna wypowiadać proste sylaby z 

przedłużonych dźwięków podobnych do samogłosek lub spółgłosek; wydawane dźwięki są czymś 

pośrednim między gruchaniem w stanie zadowolenia a późniejszym gaworzeniem; 

- stadium samonaśladującego gaworzenia (25-50 tydzień): dziecko kombinuje samogłoski i 

spółgłoski i powtarza w sposób stereotypowy; częściej gaworzy, gdy jest samo, niż gdy są przy nim 

dorośli; wzrasta znaczenie ich własnej wokalizacji 

- stadium gaworzenia i ekspresywnej mowy niezrozumiałej (9-18 miesiąc): repertuar 

spółgłosek zwiększa się; wypowiedzi dzieci mogą być niezrozumiałe, ale oddają intonacje 

charakterystyczna dla różnych wypowiedzi. 

 

   Irena Styczek wyżej wymienione stadia zawarła w jednym z okresów kształtowania dziecka-w 

okresie melodii ,który według niej trwa od urodzenia do pierwszego roku życia dziecka .w tym etapie 

wyróżniła krzyk i płacz oraz głużenie, które pojawia się w drugim trzecim miesiącu życia i polega na 

wytwarzaniu dźwięków przypadkowo,najczęściej  gardłowych tylnojęzykowych, pojedynczych lub w 

połączeniu z samogłoską. Głużenie przekształca się około 6 miesiąca w gaworzenie. Kolejne okresy 

kształtowania się mowy dziecka według Ireny Styczek to okres wyrazu ,zdania oraz swoistej mowy 

dziecięcej. 

 

   Elżbieta Maria Minczakiewicz okres melodii nazywa tez okresem sygnału lub apelu. W tym okresie 

dziecko zaczyna rozumieć to, co do niego mówimy jak również podejmuje próby wymawiania 

szczątkowych wyrazów, które są nazwami przedmiotów. Pod koniec pierwszego roku życia dziecko 

spełnia proste polecenia ,co może świadczyć o rozumieniu zawartej w nich treści. Pojawiają się 

pierwsze wyrazy takie jak: mama, tata, baba,  dada. 

 

   Okres wyrazu obejmuje drugi rok życia dziecka. Dziecko potrafi już powtarzać za dorosłymi proste 

wyrazy z intonacja posłyszanych dźwięków. Zjawisko to nazywa się echolalią. W wieku 14-15 

miesięcy zaczyna wypowiadać więcej pojedynczych wyrazów. Związane jest to z rozwojem jego 

uwagi, spostrzegawczości, pamięci. Początkowo każde słowo kojarzy się ściśle z konkretnym 

przedmiotem. Większość dzieci półtorarocznych potrafi spełniać proste polecenia. Obserwuje się też 

początki mowy spontanicznej. Gest zastępowane są wyrazami a wyraz często pełni funkcje całej 

wypowiedzi. Zaczyna używać słów dla oznaczenia przedmiotów, które są nieobecne. Pod koniec 

drugiego roku życia dziecko podejmuje próby wypowiadania swoich uczuć doznań. Pod koniec tego 



okresu dziecko posługuje się kilkudziesięcioma wyrazami, głównie rzeczownikami w mianowniku 

będącymi nazwami przedmiotów z najbliższego otoczenia. W tym okresie wypowiadane przez 

dziecko wyrazy są zniekształcane pod względem brzmienia. Kolejność sylab bywa przestawiana a 

poszczególne głoski ulegają modyfikacjom lub są zastępowane innymi.  

W tym okresie rozwój mowy dziecka postępuje w czterech kierunkach: rozszerzania zakresu 

rozumianych słów i wypowiedzi, wzbogacanie używanego słownika, opanowywania struktury 

gramatycznej, doskonalenia wymowy 

 

           W 2 roku życia dziecko używa słów w sposób nieprecyzyjny. Zna wiele nazw 

dźwiękonaśladowczych. Wymawia słowa popełniając wiele zniekształceń fonetycznych. Jego 

wypowiedzi początkowo mają formę holofraz (wypowiedzi jednowyrazowych). Następnie zaczyna 

tworzyć zlepki dwuwyrazowe, niw stosując jeszcze reguł gramatycznych np. mama lala oznacza 

Mamo, ja chce lalkę. Mowa dziecka jest ściśle związana z jego działaniem i zrozumiała w połączeniu z 

rozgrywająca się sytuacją. Zaznacza się przewaga funkcji ekspresywnej (wyrażanie przeżyć, postaw) i 

impresywnej (wywieranie wpływu na słuchacza) nad funkcja symboliczną. 

     Między 2 a 3 rokiem życia wzrasta wyraźnie długość dziecięcych wypowiedzi. Zaznaczają się 

różnice związane z płcią. W 2 r, ż. Dziewczynki tworzą dłuższe wypowiedzenia niż chłopcy. Większe 

różnice rozwojowe zaznaczają się w jakości strukturalnej wypowiedzi. Młodsze dzieci tworzą 

struktury łańcuchowe, w których dołączają kolejne wyrazy dotyczące treści, jakie chcą przekazać. 

Przeważnie struktury te są niepoprawnie zespolone syntaktycznie. 

   Daniele Bouvet zaznacza, że gdy dziecko zaczęło już nazywać przedmioty i mówić wcale nie utraciło 

jeszcze tej aktywności wokalnej, która towarzyszyła etapowi przedsłownemu. Gaworzenie nie znika. 

Gaworzenie pozwala dziecku być samemu, kiedy nie ma matki i rozwijać zdolność bycia w 

samotności. Echolalie także biorą udział w tej przejściowej aktywności, podobnie jak wszelkie zabawy 

słowne, w których dziecko uczestniczy. 

Dziecko mówi zatem dla samej przyjemności wydawania dźwięków, obejmując w tym pierwotną 

przestrzeń językową i ta potrzeba trwa długo, nawet do czasu, gdy zdolność posługiwania się mową 

została w pełni  opanowana. 

    W 2 roku życia dziecko zaczyna rozumieć rozmowę rodziców, dotyczącą członków rodziny, 

przedmiotów je interesujących lub aktualnych wydarzeń. Wkracza w okres zdania, który jej zdaniem 

przypada na 2-3 r. ż. Dziecko tworzy pierwsze zdania, które są dwuwyrazowe i wyłącznie twierdzące. 

Szybko pojawiają się proste zdania pytające i rozkazujące. Najczęściej używane są przez dziecko 

rzeczowniki będące nazwami przedmiotów, czasowniki oznaczające czynności fizjologiczne, ruch, 

początkowo w formie bezokolicznika, ale już wkrótce pojawiają się formy czasu teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego, choć nie zawsze poprawne. Użycie przypadków również często bywa 



niewłaściwe. Dzieci dwuletnie używają już kilkunastu przymiotników posługują się też spójnikami. 

Lepsza jest już artykulacja, ale jeszcze daleka od prawidłowej. 

Głoski, których wymowa sprawia dziecku trudność zastępowane są innymi. Mowa dziecka jest już 

zrozumiała nie tylko dla najbliższych.  

Zniekształcenia głosek  spowodowane są zbyt słabą  jeszcze sprawnością artykulacyjną narządów 

mowy dziecka. Bardzo istotna   dla tego okresu jest świadomość wymawiania głosek; dziecko wie, jak 

dana głoska powinna brzmieć prawidłowo, chociaż realizuje ja często nieprawidłowo. Od innych osób 

żąda jednak poprawnych wypowiedzi.  

 

   2-3 r. ż dziecka to okres przełomowy w rozwoju sprawności komunikacyjnej. W tym okresie 

przyswaja sobie najwięcej słów. W 3 r.ż. słownik dziecka liczy już 1000-1500 słów, które wymawia 

bez zniekształceń fonetycznych.. Buduje już zdania zgodnie z regułami gramatycznymi i złożone są 

one z 3-4 wyrazów, choć w mowie mogą znaleźć się wypowiedzenia złożone nawet z 20 i więcej słów.  

W 3 r.ż. dominują wypowiedzenia jednokrotnie złożone współrzędni, jednak obok nich pojawiają się 

już coraz częściej wypowiedzenia złożone podrzędnie.  

W okresie swoistej mowy dziecięcej,  dziecko prowadzi już swobodne rozmowy. Choć jednak potrafi 

porozumiewać się z otoczeniem i jego mowa jest już w pewnym stopniu ukształtowana, nie jest 

jednak pozbawiona błędów i jej rozwój w dalszym ciągu się odbywa. Artykulacja coraz bardziej zbliża 

się do poprawnej. W mowie dzieci czteroletnich zniekształcenia występują już w mniejszym stopniu. 

 Artykulacje sprawiające dziecku trudność mogą być: 

- w ogóle niewymawialne, przy czym sąsiednia głoska może być wydłużona, 

- zastępowane łatwiejszymi (substytuty), 

-mylone z innymi, jeśli wzorce motoryczno-słuchowe nie są dostatecznie utrwalone. 

U tego samego dziecka może wystąpić kilka zjawisk jednocześnie. 

  Częstym zjawiskiem występującym w tym okresie w wypowiedziach dziecka jest metateza, czyli 

przestawianie głosek a nawet całych sylab („komolotywa” zamiast „lokomotywa”). Czasami 

występuje też zjawisko asymilacji, czyli upodobnienia („bebek” zamiast „chlebek”). Jeszcze innym 

zjawiskiem cechującym wymowę dzieci w tym okresie rozwoju jest kontaminacja, czyli budowanie 

wyrazów na zasadzie łączenia dwóch wyrazów w jeden np. „zatelefonić”. 

 

   U dzieci 4-5-letnich występuje duża aktywność ruchowa , wzrost zainteresowania światem, a 

za tym niekończące się ciągi pytań. Ok 5% dzieci czteroletnich osiąga wymowę całkiem poprawną. 

W wieku przedszkolnym dziecko opanowuje wiele sprawności komunikacyjnych, a jedną z nich 

jest umiejętność narracji. Dzieci coraz lepiej odróżniają opowiadanie od innych form wypowiedzi. 

Coraz częściej wiążą historię z działaniem opartym na celu oraz uwzględniają pojawianie się 



przeszkód i zakończenia historii. Opowiadania dzieci przedszkolnych przedstawiają najczęściej 

konflikty interpersonalne. Wykorzystanie wiedzy o stanach psychicznych w tworzeniu opowiadań,  

zauważa się dopiero ok. 6 r.ż. Znajomość  określeń procesów percepcyjnych, czynności umysłu, 

stanów emocjonalnych zachowań społecznych wyraźnie się zwiększa w 4 r.ż.  i stopniowo wzrasta w 

następnych latach. Badania wykazują wpływ wieku i płci  na zdolność do psychologicznej 

charakterystyki bohaterów tworzonych przez dzieci opowiadań. 

 

   W wieku przedszkolnym doskonali się i bogaci struktura opowiadania dziecka. W 

opowiadaniach dzieci 3-5-letnich odnaleźć można wszystkie struktury opowiadania. Większość 

narracji zawiera wprowadzenie, a wraz z wiekiem obserwuje się wzbogacanie formy opowiadania o 

pytania, prośby, dodatkowe informacje. W opowiadaniach dziecięcych rzadko pojawiają się 

streszczenia, które reasumują historię lub zapowiadają jej wynik. 

Dzieci w 3 r.ż. ograniczają się do charakterystyk przestrzennych i społecznych (określania roli). W 4 

r.ż. wprowadzają opisy czasu, a w opowiadaniach dzieci 5-letnich można odnaleźć wszystkie rodzaje 

charakterystyk. Wraz z rozwojem dziecka coraz częściej opowiadania posiadają zakończenie. Do 

swych opowiadań dzieci wprowadzają sporadycznie oceny zdarzeń i rzeczy występujących w 

opowiadaniu lub odniesienia do bohaterów. 

Opowiadania dzieci 6-letnich posiadają wyraźna kompozycję: przedstawiają przebieg zdarzeń, 

zawierają zapowiedź rozwiązania akcji oraz opis tła akcji. Natomiast wprowadzenie do akcji postaci, 

zapowiadanie kolejnych zdarzeń oraz charakterystyka psychologiczna bohaterów sprawia im 

ogromną trudność.  

Dzieci opowiadają zazwyczaj o zdarzeniach sobie bliskich, z życia codziennego, codziennego liczba 

opowiadań o niecodziennych wydarzeniach wzrasta między 3 a 4 r. ż. Starsze dzieci podejmują w 

swoich opowiadaniach tematy fikcyjne znane z literatury czy telewizji, bądź też będące wytworami 

ich wyobraźni. 

Umiejętności narracyjne dziecka rozwijają się w kontakcie z osobą dorosłą.  

Jeśli dorosły wspólnie z dzieckiem ogląda obrazek będący tematem opowiadania, wówczas 

wypowiedź dziecka  będzie zawierała spostrzeżenia dotyczące  obrazka i przedstawionego zdarzenia. 

Kompetencja narracyjna stanowi część kompetencji komunikacyjnej. Jej wyrazem jest rozumienie 

odbieranych opowiadań i tworzenie własnych. Narracja może występować w formie monologu ale w 

życiu codziennym zazwyczaj stanowi część rozmowy. Narracja stanowi ok. 1/3 wypowiedzi w 

rozmowach dzieci od 3 do 5 r.ż. 

     Narracja posiada takie charakterystyczne cechy jak: 

- jest opowiadaniem o przeszłych zdarzeniach, 

- ukazuje transformacje obiektów i osób, 



- bohaterami są ludzie, zwierzęta lub przedmioty, 

- posiada specyficzną strukturę, 

 

Okresem intensywnego rozwoju umiejętności narracyjnych jest średnie i późne dzieciństwo- do 

10 r.ż. W tym czasie u dziecka doskonali się również kolejny sposób komunikacji, a mianowicie 

prowadzenie konwersacji. Dziecko uczy się uwzględniać punkt widzenia odbiorcy; echolalie, 

monologowanie coraz częściej zastępowane są przez społeczne formy wypowiedzi- pytania, prośby, 

zaprzeczenia. Dziecko uczy się słuchać i analizować wypowiedzi partnera, chociaż nie zawsze potrafi 

odnaleźć w nich najważniejsze informacje. Uczy się również modyfikować swoje komunikaty w 

zależności od potrzeb odbiorcy. Poznaje zwroty językowe, które służą nawiązywaniu i 

podtrzymywaniu interakcji. Młodsze dzieci prowadzą rozmowy złożone z luźno powiązanych replik; z 

łatwością uczestniczą w konwersacji nieuwarunkowanej tematem. Ich wypowiedzi zależą od 

partnera. W kontaktach z rówieśnikami dzieci częściej zabierają głos, a ich wypowiedzi są dłuższe, 

bardziej konsekwentne i zróżnicowane gramatycznie, niż w kontaktach z dorosłymi. 

 Młodsze dzieci starają się włączyć partnera we własne działanie, zaś starsze potrafią dostosować 

własne działanie do aktywności partnera. Młodsze dzieci rozmawiają o aktualnym własnym działaniu 

i zdarzeniach, starsze natomiast podejmują na tematy wspólnego działania oraz tematy 

pozasytuacyjne. 

W rozmowach z dorosłymi większą aktywność wykazują dziewczynki i dzieci starsze. Interakcje 

podejmowane przez dziecko trwają zazwyczaj dłużej niż te podejmowane przez dorosłego. Dzieci 

młodsze i chłopcy włączają zazwyczaj dorosłego w działanie własne, natomiast dziewczynki i starsze 

dzieci wkraczają w działanie partnera. W kontaktach z dorosłymi dzieci mówią zwykle mniej niż 

dorośli. 

Szczególną rolę w rozmowie odgrywają pytania, które służą nawiązywaniu i podtrzymywaniu 

kontaktu, a także realizowaniu celu rozmowy, jakim jest zdobycie informacji. Tendencja zadawania 

pytań zwiększa się wraz z wiekiem i najwyraźniej występuje w 4-5 r.ż. Okres ten nazywany jest 

wiekiem pytań. 

W okresie średniego dzieciństwa najczęściej stawiane są pytania dotyczące obserwowanych przez 

dziecko przedmiotów, zjawisk, zdarzeń czy też ich obrazowych przedstawień ( obrazki, filmy ). Pytania 

syntaktyczne, które dotyczą organizowania doświadczenia na podstawie własnego działania 

pojawiają się najczęściej w wieku 3-6 r.ż. i ich liczba do końca okresu przedszkolnego sukcesywnie 

zmniejsza się. Natomiast liczba pytań heurystycznych, przez które dziecko zmierza do wyjaśnienia i 

uporządkowania wiedzy o świecie rośnie do 5 r.ż., a potem spada. 

     Sprawności konwersacyjne u progu szkoły są jeszcze niewielkie. Dzieci zdobyły już spore 

umiejętności w zakresie zachowania się wobec partnera podczas rozmowy, starają się mówić na 



temat, nie przerywać mówiącemu, być grzecznym w rozmowie. Nie potrafią jednak jeszcze w pełni 

korzystać z języka, jako narzędzia konwersacji, ich wypowiedzi są często niejasne i nieekonomiczne. 

Nawet dla najstarszych dzieci przedszkolnych język nie stanowi jeszcze dobrego środka nawiązywania 

i podtrzymywania kontaktów. Świadczy o tym mniejsza liczba pytań kierowanych do nieznanego 

partnera zabawy. 

 

   W młodszym wieku szkolnym, czyli od 7 do 10-12 r.ż. dziecko poznaje i rozwija komunikowanie 

się z otoczeniem za pomocą pisma. 

    Aby nauczyć się czytać dziecko musi dysponować niezbędnymi zdolnościami zakresie analizy i 

syntezy wzrokowej i słuchowej, które pozwalają na spostrzeganie i odróżnianie od siebie prostych i 

złożonych znaków graficznych oraz na prawidłowe rozpoznawanie głosek, zarówno wypowiadanych 

oddzielnie, jak i stanowiących części wymawianego wyrazu. Na tym etapie dziecko nie może mylić 

określonych głosek z innymi, podobnie brzmiącymi. Powinno też rozpoznawać wyraz wymawiany z 

różną intonacją. Potrzebny  jest  więc dziecku odpowiedni poziom słuchu fonematycznego oraz 

prawidłowa wymowa głosek. Nauka czytania kształtuje analizę słuchową i rozwija słuch 

fonematyczny, jednocześnie pomagając w nauce pisania ze słuchu.  

Opanowanie czynności pisania wymaga również dobrej sprawności manualnej i koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. Na początku czynność pisania jest ściśle związana z czynnością odczytywania 

liter i słów, dlatego wszelkie deficyty w w/w zakresie osłabiają obie umiejętności równocześnie. 

Podstawa graficznego odwzorowywania liter i słów są ruchy pisma dokonywane na podstawie analizy 

wzrokowo-kinestetycznej kształtu litery i słowa oraz ćwiczeń artykulacyjnych. Podczas pisania 

utrwalają się zarówno ruchy ręki jak i wyobrażenia wzrokowe i słuchowe przepisywanych wyrazów. 

Dlatego też dziecko może napisać coś z pamięci po uprzednim dokonaniu analizy słuchowej wyrazu 

lub zdania. 

Następnym stadium w nauce pisania jest pisanie ze słuchu, czyli pod wpływem samych bodźców 

akustyczno-werbalnych. Efektem tej nauki i stadium końcowym jest samodzielne zapisywanie 

pomyślanych przez siebie zdań lub ich łańcuchów. 

 W drugiej klasie duża liczba dzieci potrafi swobodnie zapisywać wymyślone przez siebie zdania, 

jednak dopiero w trzeciej i w czwartej klasie większość uczniów pisze raczej płynnie i prawie bez 

wysiłku. Można wtedy mówić o automatyzacji  tej czynności. 

 

   Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, że człowiek jest istotą społeczną, której 

harmonijny rozwój uzależniony jest między innymi od współdziałania z drugim człowiekiem. 

Niezbędna więc jest  sprawna, zrozumiała dla obu stron komunikacja. Wpływa ona na całokształt 

rozwoju małego człowieka, na jego rozwój emocjonalny, społeczny, moralny; na kontakty z 



rówieśnikami i nawiązywanie przyjaźni: ma wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, jego 

późniejszych postaw, przekonań, a w efekcie jakości  dorosłego życia. 

Dorota Szymańska 

Logopeda  

w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w Żywcu 

 


