JUSTYNA MAŁYSKA

OD GUGU SZKRABA
DO SŁOWA ŻABA
Poradnik dla rodziców napisany przez logopedę
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WSTĘP

ZANIM ZACZNIESZ

CO TO JEST
I KTO ZA TYM STOI?
CZEŚĆ!
Nazywam się Justyna Małyska i jestem
logopedą. E-book, którego właśnie czytasz, to
mój prezent, którym chciałam podziękować
wszystkim osobom skupionym wokół profilu
Mówergency Polski Logopeda.
Dziękuję za to, że jesteście, zaglądacie na
bloga, lubicie i udostępniacie posty. Dziękuję
moim pacjentom za ogromne zaufanie, którym
obdarzają mnie każdego dnia, powierzając
swoje dzieci w moje ręce. Zebrałam tutaj
odpowiedzi na najczęściej słyszane w gabinecie
pytania i uzupełniłam je o informacje przydatne
rodzicom pragnącym wesprzeć swoje pociechy
w rozwoju mowy. Potraktuj, proszę, ten
materiał jako przewodnik. Każde dziecko jest
inne, ma inne potrzeby i możliwości.

Porady, które znajdziesz w kolejnych
rozdziałach, nie zastąpią konsultacji ze
specjalistą. Jeśli masz wątpliwości w kwestii
rozwoju mowy Twojego dziecka – napisz do
mnie, chętnie Ci pomogę.

JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI?
Książka podzielona jest na pięć rozdziałów.
Każdy z nich skupia się na jednej grupie
wiekowej. Ostatni rozdział poświęcony jest
dwujęzyczności, która w tej chwili zajmuje mnie
najbardziej. Zachęcam Cię do przeczytania
całości, ale możesz też bezpośrednio
przeskoczyć do interesującej Cię kategorii
wiekowej.
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NOTA

JUŻ PRAWIE CZYTASZ...

JESZCZE TYLKO KILKA SPRAW,
KTÓRE MUSIMY USTALIĆ
Autorką e-booka jest Justyna Małyska (Mówergency. Polski Logopeda), a za jego redakcję językową
odpowiedzialna jest Magdalena Makowski z wielojezycznie.pl. E-book udostępniany jest bezpłatnie
do użytku osobistego, w formie on-line lub w formie elektronicznej w postaci pobranego pliku.
Właścicielem praw autorskich i praw majątkowych do utworu jest Justyna Małyska. Autorka nie
wyraża zgody na drukowanie i/lub powielanie materiałów. Preferowaną formą rozpowszechniania
pliku jest udostępnienie linku do strony internetowej, poprzez którą można pobrać e-booka.
Zakazane jest przede wszystkim rozpowszechnianie całości lub fragmentów utworu oraz
publikowanie w jakiejkolwiek formie (wydruków, kopii w postaci elektronicznej i/lub fizycznej,
materiałów szkoleniowych, w Internecie, w tym na stronach internetowych, portalach
społecznościowych, chmurach danych). Autorka nie wyraża zgody na wykorzystywanie treści
projektu do wszelkiego rodzaju działań komercyjnych (takich jak szkolenia, publikacje, materiały
informacyjne itp.). Wszystkie grafiki oraz zdjęcia wykorzystane w e-booku (z wyjątkiem fotografii
umieszczonej na poprzedniej stronie) zostały zaczerpnięte z serwisu canva.com i darmowych
banków zdjęć. Atrybucje znajdują się na końcu publikacji. Autorką fotografii wykorzystanej we
wstępie jest Karolina Allan.

Graj fair!
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ROZDZIAŁ 1

OKRES NOWORODKOWY
I NIEMOWLĘCY
Przyjście na świat nowego członka rodziny to wielkie święto, ale również ogromne wyzwanie: stres,
łzy, nieprzespane noce, krzyk, kolki, kupy albo brak kup, karmienie, noszenie, przewijanie… Sami
doskonale wiecie, o czym mówię. Niezależnie od tego, czy to Wasze pierwsze czy kolejne dziecko,
na tym najwcześniejszym etapie rozwoju z pewnością pojawi się wiele niewiadomych. Poniżej
znajdziecie najczęstsze obszary problematyczne tego okresu, podstawowe informacje i wskazówki,
jak przezwyciężać trudności oraz gdzie szukać wsparcia.

KARMIENIE PIERSIĄ
Mleko mamy to najcenniejszy skarb dla dziecka i jeżeli tylko możesz karmić piersią, serdecznie Cię do
tego zachęcam. Twoje mleko jest optymalnym pokarmem dla noworodka – dostarcza mu praktycznie
wszystkich składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego wzrostu (suplementuje się
witaminy K i D). Zaleca się karmienie wyłącznie piersią do 6. miesiąca życia dziecka. Oznacza to, że do
tego momentu poza mlekiem z piersi nie należy podawać dziecku żadnych pokarmów. Na ogół nie ma
też wskazań, aby podawać dziecku inne niż mleko płyny (wodę, herbatki itp.).
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OKRES NOWORODKOWY I NIEMOWLĘCY

KORZYŚCI DLA MAMY I DZIECKA
Udowodniono, że karmienie piersią przynosi liczne korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla mamy.
Dzieci karmione piersią rzadziej cierpią na zakażenia przewodu pokarmowego i ostre zapalenie ucha.
Ryzyko wystąpienia nadwagi, otyłości oraz cukrzycy typu I i II również jest niższe u dzieci karmionych
piersią. Z kolei u karmiących mam szybciej postępuje proces obkurczania macicy, na który wpływ ma
wydzielana podczas karmienia oksytocyna. Dodatkowo takie mamy szybciej wracają do wagi sprzed
ciąży. Zwraca się też uwagę na czynnik karmienia piersią w profilaktyce osteoporozy, a także raka
jajnika i raka piersi.

JAK DŁUGO KARMIĆ?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca karmienie
piersią przynajmniej do 12. miesiąca życia dziecka, a Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje
kontynuowanie karmienia piersią do 2. roku życia lub dłużej, dopóki chcą tego matka i dziecko. Im
starsze jest dziecko, tym mniej mleka potrzebuje, ponieważ pobiera składniki odżywcze z pokarmów,
które spożywa samodzielnie. Karm więc tak długo, jak oboje tego chcecie.

„NO DOBRZE, ALE JA NIE KARMIĘ PIERSIĄ”
Niezależnie od przyczyny, dla której nie karmisz piersią, przede wszystkim nie obwiniaj się. Zadbaj za
to o dobrą butelkę i smoczek. Kształt butelki powinien być możliwie zbliżony do naturalnego kształtu
piersi. Dziecko powinno szeroko „łapać” podstawę smoczka, tak aby między wargami powstawał kąt
rozwarty, a same wargi wywijały się na zewnątrz. Ważny jest odpowiedni materiał, z którego
wykonany jest smoczek – najczęściej dobrze sprawdza się silikon. Zadbaj też o prawidłową postawę
dziecka podczas karmienia. Głowa powinna znajdować się wyżej niż reszta ciała i tworzyć linię prostą
z kręgosłupem.
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OKRES NOWORODKOWY I NIEMOWLĘCY

PO CO DZIECKU SMOCZEK?
U niemowlęcia występują dwa rodzaje ssania. Ssanie odżywcze (jak wskazuje nazwa, służy ono
poborowi pokarmu) oraz ssanie nieodżywcze, które pomaga w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych,
służy samoregulacji, a także wspiera umiejętność ssania odżywczego. Szczególnie w pierwszych
miesiącach życia ssanie nieodżywcze (ssanie smoczka lub piersi nie po to, by się najeść, ale żeby
zaspokoić potrzeby emocjonalne) może pomagać w nauce umiejętności potrzebnych do ssania
odżywczego (sprawnego karmienia). Smoczek może służyć również samoregulacji, czyli uspokajaniu
się, a dodatkowo pomaga dziecku uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Nie wolno zmuszać niemowlęcia
do używania smoczka, ale nie jest też tak, że ma on wyłącznie wady.

KIEDY POŻEGNAĆ SMOCZEK?
Zbyt długie ssanie smoka wyrządza wiele krzywdy rozwojowi zgryzu. Smoczek tkwiący pomiędzy
wałami dziąsłowymi (a potem zębami) dziecka przez większą część dnia i nocy skutecznie prowadzi do
powstania wad zgryzu, m.in. zgryzu otwartego. Wada ta uniemożliwia prawidłową wymowę wielu
głosek i bezwzględnie wymaga interwencji ortodontycznej. Warto więc pożegnać smoczek, kiedy tylko
nadarzy się odpowiednia okazja, np. gdy zaczynamy rozszerzać dietę malucha. Dziecko otrzymuje
nowe bodźce w postaci jedzenia, możemy więc wykorzystać ten moment i spróbować powiedzieć
smoczkowi „pa pa”.
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OKRES NOWORODKOWY I NIEMOWLĘCY

SMOCZEK CZY KCIUK?
Warto podać dziecku smoczek, kiedy obserwujemy, że zaczyna ssać kciuk. Trzeba jednak odróżnić
ssanie kciuka (które jest objawem niepożądanym) od naturalnego zjawiska mouthingu, czyli wkładania
do buzi całych dłoni i stópek, ssania palców, zabawek, kocyka. Mouthing pomaga dziecku odwrażliwiać
jamę ustną i przygotowuje do rozszerzania diety. Kiedy natomiast (niezależnie od wieku) dziecko
zaczyna ssać kciuk, to podanie mu smoczka w celu zastąpienia kciuka może być dobrą strategią, bo
łatwiej będzie oduczyć ssania smoczka niż kciuka. Zawsze w takiej sytuacji trzeba też znaleźć powód,
dla którego dziecko szuka kciuka. Podanie smoczka nie rozwiązuje problemu, a jedynie chwilowo go
maskuje.

ROZSZERZANIE DIETY
W temacie rozszerzania diety mówi się
generalnie o dwóch głównych metodach:
metodzie tradycyjnej i metodzie BLW.
Metoda tradycyjna polega na stopniowym
wprowadzaniu pokarmów o konsystencjach
coraz bardziej przypominających pokarm
dla dorosłych. Zaczynamy od papek,
przechodzimy przez faktury coraz bardziej
grudkowate, aż dochodzimy do „dorosłego”
jedzenia. Natomiast metoda BLW pomija
okres papek. Od początku proponujemy
pokarmy, które dziecko może chwycić, żeby
samodzielnie wpakować do jamy ustnej (np.
ugotowane warzywa, kawałki owoców czy
chleba). Obie metody są równie popularne.
Żadna z nich nie jest lepsza lub gorsza, ale
sprawdzą się one inaczej u różnych dzieci.

KARMIENIE ŁYŻECZKĄ
Jeśli zdecydujesz się na karmienie dziecka łyżeczką, pamiętaj, aby nie była zbyt szeroka – musi mieścić
się do buzi dziecka. Nie może też być za głęboka – nie chodzi o to, żeby wlewać nią pokarm do buzi
niemowlęcia, ale żeby samo mogło ten pokarm z niej ściągnąć. Podczas karmienia warto również
zadbać o odpowiednią pozycję dziecka. Musi być stabilnie usadzone, a jego głowa powinna znajdować
się w linii środkowej ciała. Częstym błędem popełnianym przez rodziców podczas karmienia
niemowląt jest zbyt płytkie wkładanie łyżeczki do ust oraz wywijanie górnej wargi podczas
wyjmowania łyżeczki. Łyżka powinna być wprowadzona do jamy ustnej płasko i w taki sam sposób
zostać wyjęta. Zadaniem rodzica jest wprowadzenie łyżeczki do buzi, a zadaniem dziecka jest
ściągnięcie z niej pokarmu. Pamiętaj również o tym, żeby nie przedłużać etapu papek i szybko
przechodzić do pokarmów o trudniejszej konsystencji. Tylko wówczas zapewnisz dziecku możliwość
nauki gryzienia i żucia.
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OKRES NOWORODKOWY I NIEMOWLĘCY

BOBAS LUBI WYBÓR
Ta metoda całkowicie pomija etap karmienia łyżeczką. Uczestnicząc w posiłkach rodzinnych, dziecko
samo sięga po pokarmy i je własnymi rękami, a potem również za pomocą sztućców. Samodzielne
dokonywanie wyborów oraz dotykanie jedzenia o różnych fakturach i konsystencjach stymuluje
rozwój dziecka w wielu obszarach, nie tylko tym dietetycznym. W pierwszym okresie rozszerzania
diety podstawowym źródłem pokarmu wciąż jest mleko. Nie ma więc znaczenia, czy dziecko się w ten
sposób naje. Na początku nie chodzi wcale o efektywne karmienie, lecz poznawanie nowych smaków,
faktur i konsystencji. Dziecko jest gotowe na BLW, kiedy potrafi stabilnie siedzieć i samodzielnie
chwyta pokarmy.

JEDNA NAJWAŻNIEJSZA ZASADA
KARMIENIA DZIECI I NIEMOWLĄT
Rodzic decyduje, co i kiedy oferuje dziecku do jedzenia. Dziecko decyduje, czy skorzysta z oferty – czy
zje i ile zje. Nie wolno zmuszać dzieci do jedzenia, bo powoduje to efekt odwrotny do zamierzonego.
Bieganie za dzieckiem, dając mu do wyboru trzydzieści różnych przekąsek, też nie jest dobre. Nawet
jeśli dziecko odmówi zjedzenia obiadu, nie martw się. Nikt nie umiera z głodu, gdy pominie jeden lub
dwa posiłki. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dziecko nic nie je, odstaw soki i słodkie herbatki.
Niemowlętom nie podawaj ich w ogóle. Zrezygnuj też z oferowania przekąsek. Gdy te działania nie
przynoszą rezultatu, skonsultuj się ze specjalistą.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY
Problemy z karmieniem (ssaniem, karmieniem piersią, karmieniem butelką): doradca laktacyjny,
położna laktacyjna, logopeda (zwłaszcza specjalista wczesnej interwencji lub neurologopeda),
fizjoterapeuta dziecięcy, rehabilitant.
Problemy z rozszerzaniem diety (dziecko nie potrafi lub „nie chce” jeść): logopeda, terapeuta
karmienia.

Dziecko nie gaworzy do 10. m.ż. (nie wypowiada łańcuchów sylab typu ba-ba-ba, ma-ma-ma): badanie
słuchu, logopeda.
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ROZDZIAŁ 2

MIĘDZY PIERWSZYM
A DRUGIM ROKIEM ŻYCIA
„Tylko na chwilę odwrócę głowę, a ono już się wspina!” – to obraz dwulatka w jednym zdaniu.
Dziecko między pierwszym a drugim rokiem życia przede wszystkim rozwija i doskonali
umiejętność chodzenia. Często pod koniec tego okresu nie chce już siedzieć w wózku. Woli
eksplorować świat „nanożnie”. W rozwoju mowy okres ten nazywa się okresem wyrazu – dziecko
zaczyna coraz więcej mówić, a około drugich urodzin tworzy też pierwsze bardzo proste zdania. Ten
etap jest sporym wyzwaniem dla rodzica. Dziecko staje się coraz szybsze i coraz bardziej niezależne,
czego najlepszym dowodem jest uwielbiane przez dwulatka (a mniej przez jego rodziców) słowo
„nie”!

„MOJE DZIECKO JESZCZE NIE CHODZI”
Wielu rodziców martwi się, że ich dzieci pozostają w tyle, jeśli chodzi o rozwój umiejętności
motorycznych. Warto pamiętać, że tempo osiągania poszczególnych umiejętności jest zróżnicowane.
Większość dzieci stawia pierwsze kroki około 12. miesiąca życia, ale niektóre z nich rozwiną tę
umiejętność nawet dopiero w 16. miesiącu życia. Moment, kiedy dziecko zaczyna chodzić, jest
uzależniony od wielu czynników, m.in. ogólnej budowy ciała (różnica między dziećmi niskimi oraz
wysokimi), rozwoju masy mięśniowej itp.
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MIĘDZY PIERWSZYM A DRUGIM ROKIEM ŻYCIA

CZY CHODZIKI UCZĄ CHODZIĆ?
Nie należy próbować sztucznie przyspieszać naturalnych procesów rozwojowych, bo często może to
przynieść więcej szkód niż pożytku. Doskonałym przykładem takiej niedźwiedziej przysługi jest
oferowanie dzieciom chodzików. Sprzęt ten zaburza naturalne procesy rozwojowe, m.in. stymulację
zmysłu równowagi, reakcję obronną na upadek, a także odbiera możliwość wzmacniania mięśni
potrzebnych do samodzielnego chodzenia. Negatywnie wpływa również na rozwój uważności: dziecko
uwięzione w chodziku ma o wiele mniej okazji, żeby coś zauważyć, zainteresować się tym i podnieść,
aż w końcu usłyszeć podane przez rodzica słowo odnoszące się do trzymanego przedmiotu. Jasne, że
wiele dzieci wychowało się na chodzikach i nic im nie dolega. Ale po co ryzykować, skoro nie ma
absolutnie żadnej potrzeby, żeby chodzik proponować?

„MOJE DZIECKO JESZCZE NIE MÓWI”
Podobnie jak rozwój motoryczny, rozwój mowy również jest sprawą w dużej mierze indywidualną. Co
to znaczy? Tyle, że nie warto porównywać dzieci w piaskownicy. Indywidualne tempo rozwoju nie
oznacza jednak, że stosowane przez specjalistów normy nie mają sensu. Każde, nawet to najwolniej
rozwijające się dziecko, jeśli jego rozwój jest prawidłowy, powinno osiągać przewidywane kamienie
milowe o czasie. Większość dzieci wypowiada pierwsze słowa około 12. miesiąca życia i jeśli w tym
wieku dziecko nie mówi w ogóle, to warto skonsultować się z logopedą. Według niektórych źródeł
dolna granica normy dla pojawienia się pierwszych słów przypada na 14. miesiąc życia. Logopeda
ocenia jednak nie tylko to, ile słów dziecko wypowiada, ale też (a czasem przede wszystkim) inne
strategie komunikacyjne stosowane przez dziecko. Jeśli rozwój umiejętności komunikacyjnych jest
zaburzony, będzie to widoczne znacznie wcześniej niż w 14. miesiącu życia dziecka. Nie warto zwlekać
z konsultacją, bo jeśli coś rzeczywiście jest nie tak, to im szybciej wdrożone zostaną odpowiednie
działania, tym większe szanse na skuteczną pomoc dziecku.

CZY CHŁOPCY MÓWIĄ PÓŹNIEJ NIŻ DZIEWCZYNKI?
Chłopcy rzeczywiście zaczynają mówić nieco później
niż dziewczynki, ale nie później niż wskazują normy
rozwojowe. Dolna granica rozwoju mowy dla dziecka
w dniu drugich urodzin wskazuje na oczekiwaną
umiejętność wypowiadania minimum 50 słów oraz
składania dwóch wyrazów w całość – i to jest poziom
wolno rozwijającego mowę chłopca, absolutne
minimum z minimum. Średni zasób słownictwa w tym
wieku to około 300 słów. Jeśli łapiesz się za głowę,
pamiętaj, że słowem jest też każda konsekwentnie
stosowana sylaba. Jeżeli więc dziecko będzie uparcie
mówić „bu” na buty i auto, to liczymy to nawet jako
dwa słowa.
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MIĘDZY PIERWSZYM A DRUGIM ROKIEM ŻYCIA

JAK OCENIAĆ ROZWÓJ MOWY MIĘDZY
PIERWSZYM A DRUGIM ROKIEM ŻYCIA?
Tak naprawdę to, ile dokładnie słów wypowiada twoje dziecko, nie jest najbardziej istotnym
wskaźnikiem prawidłowego rozwoju mowy. Zaskoczyłam Cię? Ano tak. Rozwój mowy należy oceniać
całościowo. Dziecko z bardzo bogatym słownikiem, które jednak w sytuacjach komunikacyjnych nie
potrafi stosować mowy, również może mieć problem wymagający logopedycznego wsparcia. Ważne
jest, aby obserwować, czy nowe słowa pojawiają się w słowniku dziecka i w jakim tempie się to dzieje
oraz jak dziecko radzi sobie w komunikacji (np. czy wskazuje palcem, prowadzi nas w dane miejsce,
gestykuluje, pomaga wyrazić treść mimiką).

„NO POWIEDZ”, CZYLI...
czerwona płachta na byka. Podobnie jak
zmuszanie do jedzenia może powodować
zaburzenia odżywiania, tak zmuszanie do
mówienia może przynieść efekt odwrotny do
zamierzonego. Nie zmuszaj dziecka, żeby
wszystko po Tobie powtarzało. Zamiast tego
daj czas i przestrzeń, aby miało okazję do
rozmowy. Za każdym razem, kiedy zadajesz
pytanie, policz w myślach do pięciu, zanim
zaczniesz cokolwiek podpowiadać. Dziecko
potrzebuje o wiele więcej czasu niż dorosły,
aby jego dojrzewający jeszcze przecież układ
nerwowy przerobił docierające do niego
bodźce, a potem zaprogramował odpowiedź.

CO Z PUSZCZANIEM DZIECKU BAJEK?
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) doradza całkowite wyeliminowanie czasu ekranowego dla
dzieci do 2. roku życia, a dzieciom w wieku od 2 do 4 lat rekomenduje nieprzekraczanie limitu jednej
godziny takich rozrywek dziennie. Badania dotyczące wpływu wysokich technologii na rozwój mowy
prowadzone są od lat 70. Początkowo, z oczywistych przyczyn, skupiały się wyłącznie na telewizji i już
wówczas bito na alarm, że ekspozycja dziecka na ekrany skutkuje negatywnym wpływem na rozwój
mowy. Przypomnij sobie teraz bajki swojego dzieciństwa rysowane prostą kreską, w których głównym
źródłem rozrywki były rozmaite sytuacje spotykające bohaterów, a potem porównaj je z telewizorową
papką serwowaną dzieciom dzisiaj. Jeśli wiadomo, że nawet „Ulica Sezamkowa” nie wnosi w życie
malucha zbyt wiele pozytywów, to chyba nie spodziewasz się, że naprawdę nauczy go czegoś
Czikaletta z „Psiego patrolu”.
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MIĘDZY PIERWSZYM A DRUGIM ROKIEM ŻYCIA

DOBRE PRAKTYKI – ZABAWY PALUSZKOWE,
MASY PLASTYCZNE, RUCH
Istnieje silny związek pomiędzy rozwojem motoryki rąk i dłoni a rozwojem mowy. Zabawy plastyczne
(jadalne ciastoliny, masa solna, zabawa kisielem, „pomoc” w wypiekaniu ciasteczek), popularne za
czasów naszego dzieciństwa zabawy paluszkowe (o sroczce, co kaszkę ważyła, o raku nieboraku),
zabawy na świeżym powietrzu (w piaskownicy, na trawie, w wodzie) to tanie, łatwo dostępne i bardzo
skuteczne metody pomagające stymulować rozwój mowy twojego maluszka.

CO ROBIĆ KIEDY DZIECKO SIĘ NUDZI?
Nie przeszkadzać mu. A zupełnie serio – kochaj, troszcz się,
poświęcaj czas, ale nie zabawiaj dziecka 24 godziny na dobę. To
nie jest zdrowe ani dla Ciebie, ani dla malucha. Rodzice często
skarżą się, że dziecko nie potrafi nawet przez chwilę zająć się
jedną zabawą, skupić na jednej czynności. Umiejętność
koncentracji na zabawie nie jest wrodzona. Trzeba się jej
nauczyć. A jak można się nauczyć wydłużać czas skupienia na
jednej zabawce, jeśli co rusz proponujemy kolejną, bo dziecko
zaczyna się nudzić? To jest przecież błędne koło.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY
Dziecko nie próbuje się podnosić, nie chodzi o czasie – fizjoterapeuta dziecięcy, rehabilitant,
ortopeda dziecięcy.
Dziecko raczkuje w niepokojący sposób (np. ciągnie jedną nogę z tyłu lub używa tylko rąk, powłócząc
resztą ciała, przypomina to ruch wykonywany przez fokę) – fizjoterapeuta dziecięcy, rehabilitant,
ortopeda dziecięcy.
Dziecko nie mówi lub mowa nie rozwija się w oczekiwanym tempie – logopeda, laryngolog dziecięcy.
Dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, zdaje się nieobecne, ignoruje Cię, nie wskazuje
palcem – logopeda, laryngolog, psycholog – diagnosta dziecięcy, psychiatra, pedagog specjalny.
Dziecko nie reaguje na imię –laryngolog, logopeda.

9
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ROZDZIAŁ 3

MIĘDZY DRUGIM A TRZECIM
ROKIEM ŻYCIA
To okres, w którym stopniowo bobaskowatość zmienia się w chłopcowatość i dziewczynkowatość.
Rośnie niezależność dziecka, o czym dobitnie da Ci do zrozumienia, wchodząc w fazę buntu
trzylatka (około trzecich urodzin). Dziecko w tym okresie dalej doskonali sprawności ruchowe oraz
bardzo intensywnie rozwija mowę i buduje już coraz dłuższe zdania. Ma oczywiście prawo
popełniać błędy i nie wypowiadać jeszcze wszystkich głosek, jednak im bliżej trzecich urodzin, tym
bardziej jego mowa powinna być zrozumiała. Z trzylatkiem już pogadasz – mowa dziecka jest
sensowna i nawet obca osoba jest w stanie ją zrozumieć.

„NIE ROZUMIEM MOJEGO DZIECKA” /
„TYLKO JA ROZUMIEM MOJE DZIECKO”
Mowa malucha nie jest jeszcze w pełni wykształcona i zupełnie zrozumiałe jest, że czasami zdarzają się
trudności komunikacyjne. Kluczowe jest jednak słowo „czasami”. Dziecko rozpoczynające trzeci rok
życia powinno wypowiadać głoski: p, b, t, d, k, g, ch, w, f, ś, m, j, ń, n, l oraz samogłoski: a, i, u, o, e. Pod
koniec tego okresu dziecko wymawia również samogłoskę y (a więc nie mówi już „mije”, lecz „myje”)
oraz głoski: ł, ć, ź, dź. Naturalne są trudności z wypowiadaniem dłuższych wyrazów i zbitek kilku
głosek. Dziecko może mówić „motywa” zamiast „lokomotywa” i „lolot” zamiast „samolot”. Trzylatek
jest gotowy na rozpoczęcie nauki w przedszkolu – jego mowa pozwala mu na sprawne komunikowanie
się również z osobami spoza najbliższej rodziny.
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MIĘDZY DRUGIM A TRZECIM ROKIEM ŻYCIA

„ROZGADA SIĘ W PRZEDSZKOLU”
25 (słownie: dwadzieścioro pięcioro) dzieci i 2 (słownie: dwóch) nauczycieli wychowania
przedszkolnego na grupę – tak wygląda rzeczywistość wielu państwowych przedszkoli. Czy to jest
środowisko sprzyjające nauce mowy? Dziecko ma 1/25 uwagi pani przedszkolanki i bardzo wiele
rozpraszaczy, a wcześniej nie rozgadało się, mając w domu pełną uwagę opiekuna. Wnioski nasuwają
się same. Oczywiście istnieje grupa dzieci, które podczas okresu przedszkolnego nadrabiają widoczne
wcześniej opóźnienie rozwoju mowy, ale niestety jest też druga duża grupa z poważnymi zaburzeniami
rozwoju mowy, które nie mijają samoistnie.

„MOJE DZIECKO SIĘ JĄKA”
U części dzieci w tym okresie występuje zjawisko rozwojowej niepłynności mowy. Dziecko może
powtarzać sylaby, np. „ta-ta-tato”, lub głoski: „a-a-a”, przeciągać dźwięki, np. „mmmmmmamo”, oraz
stosować nienaturalnie długie pauzy pomiędzy wyrazami. W takim przypadku bardzo ważna jest
postawa środowiska. Niewłaściwe podejście do dziecka może sprawić, że objawy utrwalą się, by
później przeistoczyć się we właściwe jąkanie, które jest o wiele trudniejsze w terapii.

DOBRE PRAKTYKI ZAPOBIEGAJĄCE
UTRWALANIU NIEPŁYNNOŚCI MOWY
Przede wszystkim trzeba zachować spokój i nie panikować. Jako rodzic
staraj się skupiać na tym, co dziecko chce Ci powiedzieć, a nie na tym, jak
mówi. Zadbaj o emocjonalny komfort dziecka, daj mu dużo czasu na
wypowiedź (nie niecierpliw się, nie rób wyczekującej miny, nie wzdychaj –
to jest kilka minut, które mogą zmienić życie Twojego dziecka). Kiedy
dziecko opowiada, nie dokańczaj za nie, poczekaj, policz w myślach do
pięciu. Podczas epizodów niepłynności absolutnie nie zmuszaj dziecka do
mówienia. Zaproponuj zabawy niewymagające wypowiadania się: klocki,
plastelinę, rysowanie, zabawę na świeżym powietrzu. Przeanalizuj swój
sposób mówienia i daj dziecku dobry przykład. Zwolnij, mów prostszymi
zdaniami. Pomyśl o tym, jak komunikujesz swoją złość, niezadowolenie.
Nikt z nas nie jest idealny. Poczytaj o łagodnym rodzicielstwie, technikach
porozumiewania bez przemocy – skorzystasz na tym nie tylko jako rodzic,
ale również po prostu jako człowiek.
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MIĘDZY DRUGIM A TRZECIM ROKIEM ŻYCIA

SPANKO A ROZWÓJ MOWY
Wyróżnia się dwie fazy snu: NREM (non-REM) i REM (ang. rapid eye movement – faza szybkich
ruchów gałek ocznych). W fazie REM śnimy. Nasze ciało znajduje się w stanie paraliżu, nie możemy
poruszać mięśniami – poza mięśniami gałek ocznych, które pozostają aktywne. Musi tak być, abyśmy
nie wyszli z łóżka, gdy śnimy, że spacerujemy po lesie. Mięśnie nie ruszają się, odpoczywają. Nie
odpoczywa za to mózg. Faza REM to czas na konsolidację doświadczeń nabytych przed zaśnięciem.
Pojedyncze doświadczone czy nauczone elementy generalizowane są do abstraktu, który z kolei
wpleciony zostaje w zespół naszej wiedzy. Innymi słowy faza REM to etap snu, który sprawia, że to, co
ćwiczyliśmy przed zaśnięciem, umiemy po obudzeniu. Z tego względu faza REM jest niezwykle ważna
dla rozwoju mowy. Nauka języka to przecież właśnie generalizowanie pojedynczych doświadczeń
(znaczenia słów, reguł gramatycznych).

ILE POWINNO SPAĆ MOJE DZIECKO?

Dziecko pomiędzy 2. a 4. rokiem życia
powinno spać od 11 do 13 godzin na dobę.
Ważna jest nie tylko ilość snu, ale też jego
jakość. Już wiesz, że do prawidłowego
rozwoju (w tym rozwoju mowy) konieczne
jest występowanie we śnie fazy REM.
Bardzo negatywnie na pojawienie się tej
fazy wpływa emitowane z urządzeń
ekranowych światło niebieskie. To kolejny,
bardzo ważny powód, dla którego dzieciom
należy ograniczać dostęp do tzw. „wysokich
technologii” – przynajmniej w drugiej
połowie dnia, by zminimalizować ryzyko
wystąpienia problemów z zasypianiem.

DLACZEGO NIE NALEŻY ZWLEKAĆ Z
KONSULTACJĄ U SPECJALISTY?
Im wcześniej rozpoznana się ewentualne zaburzenia rozwojowe i wdrożona zostanie odpowiednia
terapia, tym większa szansa na skuteczną pomoc dziecku. Ściśle wiąże się to z procesem dorastania
mózgu. To, jak dziecko radzi sobie z osiąganiem kolejnych etapów rozwoju, jest zależne od liczby
połączeń (synaps) między komórkami nerwowymi w jego mózgu. Liczba ta zmienia się z biegiem lat,
jest jednak największa w okresie wczesnego dzieciństwa. Jednocześnie musimy uzmysłowić sobie
fakt, że mózg jest maszyną dążącą do uzyskania maksymalnej wydajności przy możliwie minimalnym
zużyciu energii. Dlatego nie odżywia, a więc nie utrzymuje komórek ani połączeń nerwowych, które
nie są używane. Sumując wszystkie informacje, otrzymujemy prosty wynik: w okresie wczesnego
dzieciństwa możemy poprzez odpowiednią stymulację zachować możliwie najwięcej struktur, bo
mózg ma po prostu z czego wybierać.
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GDZIE SZUKAĆ POMOCY
Dziecko nie mówi w ogóle lub mówi bardzo mało – laryngolog, logopeda, zespół specjalistów poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Dziecko nie wypowiada określonych głosek, np. nie mówi k, g – logopeda, laryngolog.

Dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, zdaje się nieobecne, ignoruje Cię, nie wskazuje
palcem, przejawia stereotypowe wzorce zachowania – zespół specjalistów (poradnia psychologicznopedagogiczna) najlepiej specjalizujący się w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Problemy z płynnością mowy – logopeda, psycholog.
Dziecko jest nadruchliwe, niepotrafiące się na niczym skupić nawet przez chwilę – specjalista
zaburzeń integracji sensorycznej, dietetyk, psycholog dziecięcy.

Problemy ze snem – konsultant snu dziecka, neurolog.
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ROZDZIAŁ 4

PRZEDSZKOLAK
Wiek przedszkolny to okres pomiędzy 3. a 6. rokiem życia i choć wrzucanie do jednego worka dzieci
w tak rozbieżnym wieku (trzylatek to jeszcze niemalże bobo, podczas gdy sześciolatek to przecież
prawie dorosły chłop lub dziewucha) wydaje się nieuzasadnione, to wcale nie jest pozbawione
sensu. Przed trzecimi urodzinami dziecko osiąga podstawy wszystkich umiejętności niezbędnych do
funkcjonowania w przedszkolnym mikrospołeczeństwie: potrafi sprawnie się poruszać, przebywać
w grupie, komunikować się z dorosłymi i innymi dziećmi. Trzylatek komunikuje potrzeby
fizjologiczne i bardzo dużo czynności potrafi wykonać samodzielnie. Okres przedszkolny to czas
intensywnego doskonalenia nabytych już umiejętności, zdobywania wiedzy o świecie,
przygotowywania się do rozpoczęcia nauki czytania i pisania w szkole.

CO POWINNO NIEPOKOIĆ W ROZWOJU MOWY?
Przede wszystkim przedszkolak mówi. Jego mowa jest zrozumiała już na samym początku tego okresu,
a z czasem zdania stają się jeszcze bardziej rozbudowane. Dziecko ma też coraz bogatsze słownictwo.
Bliżej czwartych urodzin dziecko powinno wypowiadać już głoski: s, z, c, dz (wcześniej były one
zastępowane głoskami: ś, ź, ć, dź). W 5. roku życia pojawiają się głoski szumiące: sz, ż, cz, dż.
Rozpoczynając etap edukacji szkolnej, dziecko powinno wypowiadać już wszystkie głoski.
Niepokojącym objawem jest również wymawianie polskich głosek z językiem pomiędzy zębami. Taki
sposób wymowy nazywamy seplenieniem międzyzębowym i jest to bardzo często występująca wada
wymowy, która nie mija z wiekiem.
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NIE TYLKO WYMOWA
Kontrolując rozwój mowy swojego dziecka, warto wziąć pod uwagę nie tylko wymowę poszczególnych
głosek. Mowa powinna ewoluować na wszystkich płaszczyznach: leksykalnej (intensywny przyrost
słownictwa), gramatycznej (coraz dłuższe zdania, poprawne odmienianie wyrazów, coraz mniej
pomyłek typu „nie ma piesa” zamiast „nie ma psa”), pragmatycznej (dziecko, które mówi jak
kaznodzieja lub ma bardzo wąskie zainteresowania, stanowi powód do troski). Pamiętaj jednak, że to
wciąż okres doskonalenia się umiejętności mowy. Pomyłki w rodzaju „dam piesu” czy „nie lubię
zupów” u trzylatka albo „mama nożuje bułkę” u czterolatka są jak najbardziej naturalne i świadczą o
rozwijających się mechanizmach przetwarzania języka.

GDY DZIECKO NIE MÓWI W PRZEDSZKOLU
Okres adaptacji przedszkolnej może przebiegać u dzieci bardzo różnie. Część z nich (mniejszość)
niemalże natychmiast czuje się w przedszkolu jak ryba w wodzie, z kolei pozostałe potrzebują więcej
czasu, żeby oswoić się z zupełnie nowym przecież dla nich światem. Dzieci mają różne temperamenty:
jedne są bardzo śmiałe, inne wolą raczej trzymać się na uboczu. Zupełnie jak dorośli. Niektóre dzieci
podczas okresu adaptacyjnego mogą trzymać się z boku grupy, niewiele się odzywać i niechętnie
dołączać do zabaw. Taka sytuacja powinna jednak naturalnie minąć najpóźniej po kilku tygodniach.
Jeżeli dziecko mimo starań kadry przedszkolnej „nie rozkręca się”, nie odzywa do dzieci lub do
personelu, to warto zasięgnąć porady specjalisty.

„MOJE DZIECKO ODDYCHA PRZEZ USTA”
Naturalnym sposobem oddychania ustalonym przez
matkę naturę dla ludzi w każdym wieku jest oddychanie
przez nos. Jeżeli twoje dziecko ma ciągle otwartą buzię,
warto poszukać przyczyny, dlaczego tak się dzieje.
Przyjrzyj się najpierw temu, jak Ty oddychasz. Czy dajesz
dziecku dobry przykład? Część dzieci oddycha przez usta
nawykowo i dobrą taktyką jest po prostu przypominanie
im o zamknięciu buzi. Ta strategia nie zadziała jednak, jeśli
u dziecka istnieje fizyczna przeszkoda uniemożliwiająca
oddychanie nosem. Takie ograniczenie stanowić mogą np.
przerośnięte migdały.
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DLACZEGO ODDYCHANIE NOSEM JEST TAK WAŻNE?
U dzieci nieprawidłowy sposób oddychania, czyli oddychanie ustami, może doprowadzić do
wykształcenia się wad twarzoczaszki. Twarz dziecka wydłuża się, podniebienie wewnątrz jamy ustnej
wysklepia się w nieprawidłowy sposób i powstają wady zgryzu. Nieprawidłowy tor oddechowy
prowadzi poza tym do wad postawy: plecy dziecka stają się zaokrąglone, klatka piersiowa się zapada, a
głowa wysuwa do przodu. Dzieci, oddychając ustami, są również bardziej podatne na infekcje,
występowanie alergii, a nawet astmy.

DZIECKO NAPRZEMIENNIE UŻYWA OBU RĄK
Wszystkie maluchy są na początku oburęczne,
ale z czasem jedna ze stron ciała powinna stać
się
dominująca
(jesteśmy
prawolub
leworęczni). Sytuacja, w której po 3. roku życia
dziecko nadal używa na zmianę prawej i lewej
ręki, jest niekorzystna dla jego rozwoju.
Paradoksalnie, aby pomóc dziecku wybrać rękę,
nie należy mu jej sugerować. Przedmioty, które
dorośli chwytają jedną ręką (np. łyżkę, kredkę,
szczoteczkę do zębów), układaj zawsze w linii
środkowej przed dzieckiem, nie sugeruj mu
prawej lub lewej strony. Obserwuj, którą ręką
dziecko częściej sięga po przedmioty i którą
ręką radzi sobie lepiej. Wkrótce zauważysz
kształtującą się dominację jednej ze stron, co
daje zielone światło, by zacząć wspierać
dziecko w jej wyborze.

„PANIE SKARŻĄ SIĘ, ŻE MOJE DZIECKO ROZWALA
GRUPĘ”
Chyba każda mama chciałaby, aby jej dziecko było słodkim aniołkiem. Niestety (lub stety – zależy, jak
na to spojrzeć) dzieci na ogół mają na siebie inny plan. Dzieci, tak samo jak dorośli, mogą mieć gorsze
dni, mogą nie lubić niektórych osób, mogą wreszcie czasami rypnąć kogoś zabawką po głowie.
Oczekiwanie od trzy- czy nawet czterolatka, że zawsze będzie zachowywał się w idealny sposób, jest
nierealne. Nie oznacza to jednak, że panie przedszkolanki bez przyczyny czepiają się twojego bąbelka.
Współcześni nauczyciele przedszkolni to pedagodzy po wieloletnich, wymagających studiach.
Doskonale potrafią rozróżnić, czy zachowanie dziecka mieści się w granicach normy, czy też może
świadczyć o tym, że dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia, np. konsultacji z psychologiem albo
terapeutą integracji sensorycznej.
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NAUKA LITEREK
Wielu rodziców, chcąc pomóc swoim dzieciom w nauce czytania, zaopatruje się w liczne interaktywne
„zabawki edukacyjne” i wyszukuje piosenki uczące literek na YouTube'ie. Wszyscy chcą dla swoich
dzieci jak najlepiej i naturalna jest radość z kolejnych osiąganych przez dziecko postępów. Ale nauka
czytania to nie nauka literek. Przypomnij sobie rówieśników ze swoich szkolnych lat. W każdej klasie
było jakieś dziecko, które miało kłopoty z nauką czytania. Lwia część takich uczniów nie miała
trudności z nazywaniem pojedynczych liter. Kłopoty zaczynały się na poziomie łączenia ich w sylaby,
wyrazy i zdania oraz rozumienia przeczytanej treści. Dzieci nauczone, że znak „M” to „em”, a „K” to
„ka”, wyraz „MAK” przeczytają „emaka” – widzisz w tym kwiat? Bo ja nie.

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA?
Po pierwsze nie szkodzić. Wiele dzieci samodzielnie rozkodowuje system pisma i uczy się czytać,
nawet nie wiadomo, jak i kiedy. Aby tak mogło się stać, dziecko musi jednak posiadać wysoki poziom
umiejętności bazowych. Przede wszystkim dobrze rozwiniętą mowę. Ogromnym ułatwieniem w nauce
czytania jest bogaty zasób słownictwa oraz wysoki poziom umiejętności fonologicznych. Potężnym
utrudnieniem w nauce czytania są natomiast utrzymujące się wady wymowy! Możesz pomóc dziecku
budować fundamenty, których potrzebuje do nauki czytania, poprzez ćwiczenia percepcji wzrokowej
(układanie puzzli, zabawy typu dobble i domino), ćwiczenia małej motoryki (zabawy koralikami,
masami plastycznymi), zabawę na świeżym powietrzu, ćwiczenia percepcji słuchowej (wyklaskiwanie
rytmów, zabawę w głuchy telefon, zabawy instrumentami muzycznymi, zabawy typu „podaj wyraz,
który zaczyna się tak, jak kończy się wyraz poprzedni”, np. kot – tama – ananas), wspólne czytanie na
głos dziecku od najmłodszych lat oraz tworzenie sytuacji, w których dziecko widzi rodzica czytającego
dla przyjemności.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY
Dziecko nie wypowiada oczekiwanych głosek – logopeda, laryngolog.
Dziecko nie odzywa się w przedszkolu – psycholog, terapeuta specjalizujący się w diagnozie oraz
terapii mutyzmu wybiórczego.
Dziecko oddycha ustami – laryngolog, logopeda.
Dziecko nadaktywne z trudnościami w zachowaniu – psycholog, terapeuta SI.
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ROZDZIAŁ 5

DWUJĘZYCZNOŚĆ
Coraz bardziej powszechna jest sytuacja, w której dziecko wychowuje się w otoczeniu dwóch lub
więcej języków. Dzieje się tak z przyczyn niezależnych od rodziców (kiedy rodzina emigruje) lub jest
konsekwencją świadomego rodzicielskiego wyboru (w dwujęzyczności zamierzonej). Rozwój mowy
dziecka dwujęzycznego nieco różni się od rozwoju mowy dziecka wychowywanego w otoczeniu
wyłącznie jednego języka.

MIESZANIE JĘZYKÓW
Żadna, w tym dorosła, osoba dwujęzyczna nie zna wszystkich słów w każdym z jej języków. Zupełnie
normalnym zjawiskiem jest to, że dzieci znają słowo w swoim pierwszym języku, np. polskim, ale nie
znają go w swoim drugim języku, np. angielskim. Stąd naturalnym zjawiskiem jest dziecko mówiące:
„Granny, cook me jajko!” (a nie „Granny, could you please cook me an egg?”). Większość dzieci
dwujęzycznych miesza języki, a skala tego zjawiska jest kwestią bardzo indywidualną i w dużym
stopniu zależną od ekspozycji na dane języki. Na ogół mieszkanie kodów nie powinno stanowić
powodu do niepokoju, ale zdarza się, że dziecko preferuje jeden z języków ze względu na jego
łatwiejszą strukturę (np. krótsze słowa, mniej nagromadzonych spółgłosek). Warto wówczas zbadać,
dlaczego dziecko nie radzi sobie z językiem dla niego trudniejszym i tę przyczynę wyeliminować.
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WZAJEMNY WPŁYW JĘZYKÓW
Dziecko od urodzenia kształtuje dwa osobne systemy dla każdego ze znanych sobie języków, jednak
nie oznacza to, że systemy te są całkowicie rozłączne. Każdy język może widocznie wpływać na
kolejny. Dziecko może wykorzystywać znane struktury gramatyczne z jednego (w danym momencie
dominującego) języka do tworzenia wypowiedzi w drugim. Jeżeli dana struktura gramatyczna
występuje w dwóch językach, ale z różną częstotliwością, to w języku, w którym jest mniej
rozpowszechniona, będzie używana częściej niż zwykle. Widoczne jest to choćby w wypowiedziach
dzieci na co dzień posługujących się językami angielskim i polskim, które nadużywają zaimka
osobowego, mówiąc: „Ja widziałam kanarka. On był mały i on leciał do mamy. Ona czekała na drzewie.
Ono było wysokie”. W języku polskim „on”, „ona”, „ono” nie musi pojawiać się w każdym zdaniu, bo to,
o kim jest mowa, możemy wywnioskować z końcówki czasownika (np. „czekała”, „było”). Takie zjawiska
nie świadczą o występowaniu u dziecka problemów w rozwoju mowy, co nie oznacza jednak, że należy
je ślepo akceptować i czekać, aż same miną. Warto zawsze podać dziecku prawidłowy wzorzec,
parafrazując jego wypowiedź. W powyższej sytuacji można więc powiedzieć: „Tak, tam był mały
kanarek. Leciał do mamy, która czekała na niego na wysokim drzewie”.

OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY
Opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych występują z taką samą
częstotliwością, jak u dzieci jednojęzycznych. Dziecko dwujęzyczne powinno osiągać kamienie milowe
rozwoju mowy o czasie. Kropka. Trzeba jednak uwzględniać dwujęzyczność dziecka, np. oceniając
zasób słownictwa. Dziecko, które używa 50 słów po polsku i 50 słów po angielsku, ma zasób
słownictwa czynnego liczący 100, a nie 50 słów. Nie należy się też spodziewać, że dziecko opanuje oba
języki i rozwinie o czasie oczekiwane struktury gramatyczne, jeżeli środowisko jest generalnie ubogie
językowo. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dziecko spędza większość dnia w hałaśliwej,
przepełnionej grupie żłobkowej, w której teoretycznie ma uczyć się języka angielskiego, a resztę dnia
spędza w domu, teoretycznie ucząc się mowy w języku polskim, a faktycznie oglądając wątpliwej
jakości bajki. Trzeba uświadomić sobie, że język nie pojawia się za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki. Jasne, że dziecko uczy się języka znacznie łatwiej niż przychodzi to osobie dorosłej, ale wciąż
potrzebna jest tu nauka rozumiana przede wszystkim jako dostarczanie zróżnicowanych, wysokiej
jakości bodźców językowych.
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BIERNA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA
Czasami zdarza się, że dziecko rozumie oba języki, ale odpowiada tylko w jednym z nich, np. mama
mówi do dziecka w języku polskim, a dziecko odpowiada jej w języku angielskim. Wśród najczęstszych
przyczyn takiej sytuacji wymienia się: niedostateczną motywację dziecka do uczenia się drugiego
języka (gdy dziecko wie, że rodzina doskonale rozumie oba języki), niedostateczną ekspozycję na drugi
język (rozumienie zawsze wyprzedza mówienie i może zdarzyć się, że dziecko po prostu nie umie
jeszcze mówić w drugim języku), odrzucenie języka ze względu na jego niski status społeczny oraz
negatywne skojarzenia, które dany język wywołuje. Jak sobie radzić? Od początku należy starać się,
aby drugi język kojarzył się dziecku pozytywnie, nie należy wywierać presji, zmuszać do odpowiadania
wyłącznie w konkretnym języku. Staraj się tłumaczyć dziecku, że to dla Ciebie bardzo ważne, żeby
móc rozmawiać z nim w danym języku. Pokaż konsekwencję, ale też wsparcie. I przede wszystkim
bądź dobry przykładem. Nie wstydź się Waszego języka mniejszościowego i posługuj się nim również
poza domem, nie zważając na krzywe spojrzenia gapiów.

WYBÓR STRATEGII JĘZYKOWEJ
OPOL, mL@H, T&P – to, co na pierwszy rzut oka wygląda jak nazwy konserwantów na etykiecie
dżemu, jest w rzeczywistości zbiorem najpopularniejszych strategii wychowania językowego.
Osobiście lubię w tym kontekście posługiwać się terminem „polityka językowa rodziny”. Polityka, czyli
obrany, przyjęty przez rodzinę sposób działania, który jednak jest dość elastyczny i adaptowalny do
zmieniającej się rzeczywistości. Dobrze jest przyjąć ogólne ramy działania i ustalić, gdzie i kiedy
posługujemy się którym językiem, żeby móc kontrolować ilość i jakość bodźców dostarczanych
dziecku w każdym z nich. Nie ma strategii idealnej, każda ma swoje wady i zalety, dlatego warto
rozważyć wszystkie i wybrać tę, która najlepiej wpasuje się w oczekiwania i możliwości Waszej
rodziny.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY
Dziecko nie mówi – logopeda, laryngolog.
Dziecko nie mówi i występują inne niepokojące zachowania (stereotypie ruchowe, unikanie
kontaktu wzrokowego) – zespół specjalistów, np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopeda.
Dziecko nie mówi lub mowa nie rozwija się w oczekiwanym tempie – logopeda, laryngolog dziecięcy.
Dziecko mówi, ale mało lub mówi z licznymi błędami – logopeda specjalizujący się w rozwoju mowy
dzieci dwujęzycznych.
Nie wiesz, jak wspierać dwujęzyczność swojego dziecka – logopeda specjalizujący się w rozwoju
mowy dzieci dwujęzycznych, mentor rodzin dwu- i wielojęzycznych, grupy i fora zrzeszające rodziców
dzieci dwujęzycznych. Więcej informacji o dwu- i wielojęzyczności znajdziesz na wielojezycznie.pl.
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DZIĘKUJĘ!

Jest mi bardzo miło, że kolejny rodzic poświęcił swój czas na przeczytanie tego, co
przygotowałam. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z rozwojem swojego
dziecka, nie czekaj i skontaktuj się ze specjalistą. Lepiej sprawdzić i usłyszeć, że wszystko
jest w porządku, niż żyć w poczuciu ciągłej niepewności i zastanawiać się, czy niepokojące
objawy rzeczywiście wkrótce same ustąpią. Jesteś wspaniałym rodzicem i wiem, że
wszystko, co robisz, wypływa z tego, że chcesz jak najlepiej dla swojego dziecka. Życzę Ci,
aby ta wielka przygoda, jaką jest rodzicielstwo, przynosiła Ci jak najwięcej radości. Pozwól
sobie czuć się dobrze ze swoim dzieckiem. Nie zadręczaj się myślami o tym, czego jeszcze
musisz je nauczyć. Popatrz na to, jak wiele udało Wam się już osiągnąć. Poświęcaj swoją
uwagę i łap chwile. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną, pomogę.

Powodzenia,
Justyna

Znajdziesz mnie na
www.mowergency-polskilogopeda.pl
Facebook: https://www.facebook.com/mowergency
Instagram: https://www.instagram.com/mowergency
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