
Opóźniony rozwój mowy 

 
Gdy dziecko, które ma 2-3 lata, nie mówi, a w kontakcie z rodzicami, 

dziadkami, najbliższymi osobami oraz w przedszkolu posługuje się gestami lub 

komunikacją pozawerbalną to taki problem może oznaczać samoistnie 

opóźniony rozwój mowy. 

 

Do dużej grupy ORM ( opóźnionego rozwoju mowy) należą trzy pojęcia: 

SORM (samoistny opóźniony rozwój mowy), SLI (specyficzne zaburzenia 

mowy i języka) oraz NORM (niesamoistny opóźniony rozwój mowy). 

SORM jest zaburzeniem o charakterze pierwotnym. Nie znaleziono przyczyny 

tego zaburzenia , dlatego wyklucza się inne zaburzenia.. NORM zawsze 

spowodowany jest jakimś czynnikiem. Może to być uszkodzenie słuchu, 

upośledzenie umysłowe, uszkodzenie neurologiczne lub uszkodzenie 

obwodowych narządów mowy. SLI nie jest wywołane czynnikami medycznymi 

lub anatomicznymi. Pojawiają się trudności w pamięci fonologicznej. Dziecko 

ma problem nie tylko z poprawną komunikacją, ale również ze zrozumieniem co 

się do niego mówi. 

 

Bardzo ważne jest żeby odróżnić czy mamy do czynienia z SORM, NORM, czy 

SLI, w związku z tym przeprowadzamy rozmowę z nauczycielem grupy, 

logopedą przedszkolnym. Następnie gdy jest taka potrzeba udajemy się do 

lekarzy specjalistów: pediatry, neurologa, foniatry, otolaryngologa. 

 

W przedszkolu od 1 października ruszyły zajęcia wspomagające mowę u dzieci 

3-letnich. Logopeda prowadzi zajęcia godzinę w grupie Bartodzieje i godzinę w 

grupie Kołodzieje. W tym czasie uczymy się prawidłowo oddychać, poznajemy 

przedmioty, zjawiska i czynności z ich nazwami, zwierzęta i ich odgłosy, 

tupiemy, klaszczemy, czytamy bajki, rysujemy, poznajemy części ciała itp...... 

Logopeda w tym czasie także wspiera nauczyciela grupy w toku jego bieżącej 

pracy. 

 

A oto kilka wskazówek dla rodziców dziecka z ORM: 

- częste rozmowy, przy każdej okazji, unikanie spieszczeń, skróceń, 

kontakt wzrokowy z dzieckiem podczas rozmów, 

-  czytanie bajek i wszystkich komunikatów odpowiednich dla dziecka, 

- kojarzymy przedmioty, zjawiska i czynności dziecka z ich nazwami, 

- dajemy dziecku szansę na ćwiczenia mowy w sytuacjach domowych ( nie 

wyręczać czekać aż powie samo), 

- Starać się mówić prawidłowo i poprawiać wypowiedzi dziecka ale bez 

krytykowania, 

- najpierw wymagajmy od siebie a później poprawiajmy dziecko, 

- nie wywieramy presji, nie oceniamy ale chwalmy za sukces i zmagania 

mimo tego, że nie wychodzi dobrze, 



- pamiętajmy, że prawidłowa mowa dziecka wymaga od rodziców dużo 

cierpliwości i starań i nie następuje z dnia na dzień, 

- jeżeli macie państwo jakieś pytania, to zapraszam na rozmowę.  

 
                                                                     Życzę powodzenia 
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