
Najczęstsze wady wymowy 

 

Sześciolatek powinien już prawidłowo mówić, różnicować i wymawiać 
wszystkie głoski. Proszę obserwować swoje dziecko, czy jego mówienie nie 
odbiega od mowy rówieśników, jak układa język, wargi, czy dobrze słyszy. Oto 
najczęstsze wady: 

· Seplenienie, to nieprawidłowa wymowa głosek syczących (s,z,c,dz), szumiących 
(sz, ż, cz, dż), ciszących (ś, ź, ć, dź). Dziecko może zastępować jedne drugimi, np. 
szumiące syczącymi, lub opuszczać głoski, np. upa (zupa), afa (szafa). 
Czterolatek nie powinien już mówić śowa (sowa), owoć ( owoc) – a, wymawiać 
prawidłowo głoski syczące i ciszące. 

· Kłopoty z głoską r, dziecko może zastępować r głoską i – diabina, j – jok, później 
l – lowel. Przyczyną bywa tzw. „leniwy język”, dziecko nie unosi języka ku 
podniebieniu lub ma zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe. 

· Zamienianie głosek dźwięcznych na bezdźwięczne, dziecko mówi np. potaj mi 
put, pętę kszeczny. Przy mowie bezdźwięcznej zwykle głos dziecka jest cichy, 
monotonny, mowa niewyraźna. 

· Kłopoty z głoskami k, g. Od dziecka można usłyszeć czułe „tocham cię mamo”, a 
kot sąsiadów to po prostu tot. Świadczy to o nieprawidłowej wymowie głoski k, 
która często idzie w parze z niewłaściwą artykulacją głoski g (zamiast głowa 
dziecko mówi dłowa). 

 

Wielu rodziców jest przekonanych, ze skoro dziecko się rozwija, to ma prawo 
niewyraźnie czy niepoprawnie mówić, a z czasem wszystko się wyrówna. 
Niestety nie zawsze tak jest. Najlepiej zacząć korygować wadę jak najwcześniej. 
Dziecko z niej nie wyrośnie, a zły nawyk się utrwali i może rzutować na naukę 
pisania lub czytania. Należy skorzystać ze wsparcia specjalisty zawsze, gdy coś 
nas niepokoi w mowie dziecka. Logopeda oceni, czy dziecko faktycznie ma 
wadę wymowy i potrzebuje terapii. Dzięki prostym ćwiczeniom sprawdzi 
budowę narządów artykulacyjnych, jak porusza się język, zbudowany jest zgryz. 
Oceni też czy potrzebna jest konsultacja laryngologiczna lub ortodontyczna. Bo 
przyczyną kłopotów może być też trzeci migdał, polip, skrzywienie przegrody 
nosowej albo wada zgryzu.  


