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Co „mówi” dziecko kiedy jeszcze nie mówi? 
 
 

Mowę zwykle rozumiemy jako świadome nadawanie komunikatu i rozumny jego odbiór, 
dźwiękowe porozumiewanie się ludzi.  

Od pierwszych dni życia dziecko ma bliski kontakt emocjonalny z matką i z najbliższym 
środowiskiem. Odbiera wzorce słuchowe, co w późniejszym okresie życia skłania je 
do naśladowania. Najpierw uczy się słuchać, potem mówić, a następnie czytać i pisać. 

Sam trening słuchu mownego rozpoczyna się od pierwszych dni życia dziecka. To na 
głosy matki i domowników niemowlę reaguje oraz je rozpoznaje. W 2-3 miesiącu życia dziecko 
zaczyna wydawać różne dźwięki (głuży). Głużą też dzieci niesłyszące. Dzieje się tak, bo 
potrzeba wydawania dźwięków wynika z naturalnej, rozwojowej gotowości do trenowania, 
rozwijania zdolności do mówienia.  

W 6-miesiącu życia dziecko już próbuje naśladować dźwięki z otoczenia (gaworzy). Pod 
koniec pierwszego roku życia rozumie kilka wyrazów i zaczyna wymawiać proste sylaby, z 
których powstają pierwsze słowa: mama, tata, baba. Realizując sylaby wielokrotnie (dziecko 
musi usłyszeć określone słowo około 60 razy!) tworzy ich wzorce słuchowe w mózgu i utrwala 
sposób ułożenia artykulatorów (warg i języka).  Znawcy rozwoju mowy wyróżniają okres 
melodii (0-1r.ż.), okres wyrazu (1-2 r. ż.), okres zdania (2-3 r. ż.), okres swoistej mowy 
dziecięcej ( 3-7 r. ż.). 

Dla nawiązania bliskości i kontaktu z dzieckiem od początku jego życia, i by je rozumieć, 
wystarczy uznać, że nasze dziecko mówi do nas, już zanim to będzie świadoma mowa 
dźwiękowa. Mówi całym sobą, ciałem, mimiką, gestem, krzykiem, płaczem, dźwiękiem. 

Gdy pojawiają się dwie kreski na teście ciążowym mówi: „Oto jestem”. 
Gdy widzimy je na ekranie w badaniu usg i słyszymy bicie jego serca mówi: „Oto jestem, 

żyję”. 
Gdy matka odczuwa obecność dziecka w sobie, jego ruchy, dziecko mówi nam: „Oto 

jestem, rosnę, trenuję”. 
A gdy rodzi się i wydaje pierwszy krzyk, zapłacze, mówi: „Jestem na tym świecie, gotowe 

uczyć się, startuję w przygodę życia”. 
Pierwszy krzyk, płacz dziecka to instynktowny odruch- dziecko po raz pierwszy nabiera 

powietrza, podejmuje oddychanie, wie, nie wiadomo skąd, ale wie, że tak trzeba, by żyć. 
Jednocześnie po raz pierwszy uruchamia te wszystkie elementy konieczne, by potem mówić 
mową dźwiękową. Uruchamia poprzez oddech i natężenie głosu -  krtań, struny głosowe, 
wargi, język. A  my słysząc je wiemy, że te instrumenty zagrały jak należy. To kolejny 
komunikat od dziecka do rodziców.  

I najpierw jest płacz - ta mowa dziecka, którą informuje czego chce, czego potrzebuje, 
co jest nie tak. Rodzic nie potrzebuje instrukcji obsługi płaczu dziecka. Wkrótce uczy się go 
rozpoznawać, a pomaga mu w tym stała obserwacja, powtarzalność zachowań dziecka, 
charakter płaczu.  Dziecko inaczej płacze, gdy jest głodne, inaczej, gdy chore, albo ma kolkę. 
Inaczej, gdy jest mu zimno lub za ciepło, albo jest znudzone, albo tęskni za kontaktem 
z rodzicem. 

Niewątpliwie, każdy rodzic w chwili narodzin dziecka ma wątpliwości, 
zaniepokojenie w sobie, skąd będę wiedzieć, co mam robić, jak zrozumiem moje 
dziecko, co robić żeby nie skrzywdzić,  przecież ono mi nie powie….A jednak, i jak trzeba 
będzie to donośnie i do skutku.   

To co dziecko robi od początku życia po urodzeniu, jego różne aktywności, biorą się 
najpierw z instynktownego poczucia, że tak trzeba. Dziecko nie rozważa – „Zrobię tak, efekt 
planuję taki”. Jako rodzice, jesteśmy również przez naturę wyposażeni w  instynkt. Instynkt 
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rodzicielski podpowiada co robić, jak zareagować, mówi: „obserwuj, zapamiętuj, przytul, 
pohuśtaj, pogłaskaj, pocałuj, przemawiaj, nakarm, reaguj, pomóż, wzywaj pomoc”, itd.  

Instynkt mówi też – „zaufaj sobie, zaufaj swojej intuicji. Jesteś rodzicem swojego 
dziecka” – zatem, potrafisz albo wkrótce będziesz już wiedział. Dar macierzyństwa, ojcostwa,  
jest dany z natury. Umożliwia spełnienie pragnienia człowieka, by być  matką, ojcem, stworzyć 
rodzinę. 

Mądrzy ludzie zaobserwowali, zbadali i opisali te potrzeby. Przede wszystkim  po to, 
by pomagać, wspierać, wzmacniać w roli rodziców i czynić ich jeszcze bardziej świadomymi. I 
tak powstała uporządkowana wiedza o rodzicielstwie, a my możemy być jeszcze bliżej rozumu. 
I tak, ufając instynktowi, kierując się intuicją, wspierając wiedzą, rozumem – stajemy się  
ekspertami od swojego dziecka.  

Zatem, co mówi do nas dziecko,  kiedy jeszcze nie mówi, i co możemy robić, by je 
rozumieć, ekspert – rodzic wie. Korzysta też z sugestii, porad. Na przykład: 

 
- „kąpiel słowna”- przemawiajmy do dziecka, w każdej dogodnej sytuacji codziennej, 
naturalnej. Słuchając nas, domowników, dziecko uczy się słyszeć, potem kojarzyć. Naśladuje, 
odzwierciedla. Nie jest bierne. Pomiędzy dzieckiem a rodzicem tworzy się relacja zwrotna: 
nadawca - odbiorca, raz aktywność będzie po stronie rodzica, raz dziecka. I wtedy jest dobrze. 
Dziecko podąża za rodzicem, rodzic podąża za dzieckiem. By nadawać komunikat, mówić do 
nas, dziecko wykorzystuje wszystkie zmysły. Nie tylko słuch. Zatem także patrzy, wącha, 
dotyka, liże, czuje. Zaobserwowano, że dziecko ssąc pierś, kładzie rękę na piersi matki. W ten 
sposób czuje jej ciało, drgania, przepływy w naczyniach, jak porusza klatką przy oddychaniu. 
Czuje zapach jej ciała. Czuje jej emocje. Niepokój matki udziela się dziecku, może puszczać 
pierś, nie chcieć ssać, zapłacze. 
  
-  na  Focus.pl warto przeczytać  artykuł  „Parentese”. Oto język, jakim powinniśmy mówić 
do dzieci”- język rodzicielski: 

„Parentese” to określenie pochodzące od angielskiego „parents” czyli „rodzice”. Stosuje się je 
do opisania języka, jakim rodzice często intuicyjnie posługują się w rozmowach z małymi 
dziećmi. Język ten charakteryzuje się powolną, nieco przesadzoną wymową oraz używaniem 
wysokiego i radosnego tonu… 

- ważna jest w komunikowaniu z dzieckiem mowa niewerbalna: obraz z twarzy, gesty, drgania 
płynące z ciała rodzica, jego zapach, smak. Najpierw, z racji wieku i możliwości fizycznych, 
maleńkie dziecko przygląda się twarzy matki, ojca. Patrzy na mimikę, uczy się ją rozpoznawać, 
próbuje odzwierciedlać. To bardzo ważne dla rozwoju mowy, by pokazywać dziecku różne 
minki, poruszać wargami, językiem, nadymać policzki, podmuchiwać, a potem jeszcze 
dodawać do tego dźwięk. Poprzez naśladowanie, dziecko  gimnastykuje mięśnie twarzy, swój 
język i wargi. Dziecko próbuje też np. wkładać rączkę do buzi rodzica i sprawdza, i czuje, że 
tam coś drga, coś się dzieje, 
 
- kiedy zachęcamy dziecko – poprzez zabawy twarzą, gimnastykując język, wargi, mięśnie 
twarzy (to, co bierze udział w wybrzmiewaniu dźwięków mowy)- stymulujemy powstawanie 
niezbędnych  połączeń między mózgiem a narządem mowy. Zatem, to co może przypominać 
wygłupy i przywoływać myśl – „Czy tak wypada?”- jest bezcenne dla rozwoju mowy. Dlatego, 
nie zważając na to, co nas hamuje  w wymyślaniu zabaw z dzieckiem,  róbmy tego jak 
najwięcej:  
- śpiewajmy, czytajmy, recytujmy, ku obopólnej radości i korzyści, 
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- kiedy nasze dziecko zaczyna być aktywne w produkowaniu dźwięków idźmy za tym, róbmy 
to samo, powtarzajmy, zachęcajmy, okazujmy radość. Ono piszczy – my też, ono moduluje 
- my też. Mówi głoski, sylaby – my też i zachęcajmy do przejęcia inicjatywy, 
 
- podczas zabawy, radości, śmiechu dziecko wentyluje płuca, ćwiczy przeponę, ćwiczy 
narządy mowy. Produkuje się wówczas więcej endorfin - hormonów szczęścia, u obu stron. 
Coraz lepiej rozumiemy, co dziecko do nas mówi, a dziecko coraz lepiej rozumie nas.  Przede 
wszystkim zacieśnia się więź emocjonalna.  
 
Wykorzystujmy ten czas kilku miesięcy, bo jak opisują znawcy tematu, ten rozwój naturalnego 
sprzężenia zwrotnego: narząd mowy – mózg, zahamowuje się, gdy dziecko  robi się aktywne 
ruchowo, np. raczkuje. Zdecydowanie mniej wtedy jest kontaktu wzrokowego 
i odzwierciedlania z twarzy. Praktycy zauważają taką pewną prawidłowość: kiedy dziecko 
aktywizuje się ruchowo w ciele – raczkuje, zaczyna chodzić, więcej swobodnie 
przemieszcza się, to zwalnia w mówieniu. Jest mniej ruchu w mówieniu, na rzecz ruchu i 
ćwiczenia koordynacji grup mięśniowych całego ciała. I potem dzieje się to w druga stronę.  

Żeby mówić mową dźwiękową, dziecko musi mieć sprawny słuch i sprawne artykulatory. 
Każdy noworodek po narodzeniu, w szpitalu przechodzi pierwsze badanie słuchu. Jest to 
dobrodziejstwem. Jeżeli zdarzy się, że badania wskażą na możliwość problemów ze 
słyszeniem, dziecko kierowane jest do ośrodka prewencyjnego.  

Wczesne wykrycie wady, umożliwia szybką interwencję – aparatownie lub 
implantowanie. Dzięki temu dziecko ma szansę słyszeć dźwięki i rozwijać niezbędne 
połączenia między mózgiem (ośrodkiem mowy) a narządami mowy, rozwijać słuch 
fonematyczny.  

Zdarza się, że dysfunkcje w zakresie słyszenia ujawniają się później. Najczęściej mają 
one charakter przewodzeniowy – występują przejściowe przeszkody na drodze 
przewodzenia dźwięków: zalegająca woszczyna, tzw. korki uszne, płyn, obrzęk śluzówki 
w przewodzie słuchowym, słabe naprężenie, odkształcenie błony bębenkowej, zapowietrzenie 
przewodu słuchowego. Często w następstwie infekcji, zapaleń ucha, przewlekłego kataru 
alergicznego. Niedosłuchy mogą być spowodowane także przez obrzęknięte migdałki, które 
zacieśniają przestrzeń  przewodów słuchowych. Niedosłuchy mogą być lekkiego stopnia, 
ale gdy są  przetrwałe, nawracające,  upośledzają słyszenie.  To utrudnia prawidłowe 
identyfikowanie głosek, prawidłową wymowę, i zakłóca np. powodzenie w terapii 
logopedycznej.  

 
Dlatego z profilaktyką zaczynamy już u maluszka: 

 

• w czasie kąpieli staramy się unikać zalewania uszu, 

• w czasie karmienia pilnujemy by, ulewający pokarm nie dostawał się do uszu dziecka, 

• dbamy o odbicie powietrza po jedzeniu,  

• podczas pielęgnacji nie manipulujemy szpatułkami w uchu, ponieważ możemy 
doprowadzić do mechanicznego urazu, albo wprowadzić głębiej wydzielinę z ucha. 
Ucho czyści się w sposób naturalny, czyścimy to, co jest łatwo dostępne i na zewnątrz 
ucha, 

• szybko organizujemy pomoc lekarską przy podejrzeniu zapalenia ucha. 
Charakterystycznym objawem jest oczywiście płacz z bólu, zauważalny szczególnie 
podczas karmienia. Przełykanie wpływa na zmianę ciśnienia w uchu, a w uchu chorym 
dziecko odczuwa to jako ból,  płacze, przerywa jedzenie, mimo że wiemy, iż jest głodne, 
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• uczymy dzieci wydmuchiwania noska w chusteczkę. Pociąganie nosem powoduje 
odkształcenie błony bębenkowej, przez to dźwięk jest słabiej przewodzony – słabsze 
odbicie, mniejszy impuls elektryczny – w odbiorze dźwięk zniekształcony.  

 

Podsumowanie z refleksją 

Komunikacja z dzieckiem zaczyna się od chwili, gdy dziecko daje znać -  oto Jestem.  
Rozumienia jego mowy -  słów, gestów, mimiki, pomruków, płaczu, krzyku,  uczymy się 
podążając za nim, tak długo, ile potrzebuje. Bo to właśnie rodzice są ekspertami od swojego 
dziecka, i jego autorytetem, i pierwszymi nauczycielami, wzorem i przyjaciółmi. Pierwszymi, 
których pokochało… 
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