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 W literaturze przedmiotu podaje się, że najczęściej występującymi wadami 

wymowy u dzieci są zaburzenia związane z dyslalią. Dyslalia to „ogólne pojęcie 

stosowane w przy określeniu rożnych postaci wad wymowy. Wywodzi się z foniatrii      

i najczęściej stosowany jest w klasyfikacjach wad wymowy. Określa się nim bowiem: 

 wszystkie nieprawidłowości wymowy, wywołane najrozmaitszymi czynnikami, 

 jedynie zaburzenia artykulacji pochodzenia korowego, 

 jedynie zaburzenia wymowy pochodzenia obwodowego” 1. 

 Wynika  z tego, że dyslalia to nazwa kategorii zaburzeń, których istotą jest 

nieprawidłowa realizacja dźwięków mowy (…) dyslalia to zaburzenia realizacji 

fonemów o ściśle określonej etiologii (tj. pochodzenia obwodowego). Zaburzenia                     

te mogą się przejawiać zniekształceniem dźwięków mowy, ich zastępowaniem                    

bądź opuszczaniem (elizją), co powoduje, że w efekcie brzmienie odbiega od ogólnie 

przyjętej normy wymawianej. Termin dyslalia nie jest też jednoznaczny. Na przykład 

Irena Styczek, posługując się terminologią stosowaną wcześniej                                                

przez Władysława Ołtuszewskiego, dyslalią nazwała zaburzenie mowy pochodzenia 

korowego: wolniejsze przyswajanie sobie języka wskutek opóźnionego wykształcenia 

się pewnych struktur mózgowych. Natomiast wady wymowy spowodowane 

patologicznymi zmianami w obrębie aparatu artykulacyjnego określa, podobnie                    

jak Władysław Ołtuszewski, mianem dysglozji 2. Jednak ogólnie przyjęty jest termin 

dyslalia. 

Irena Styczek posługuje się nazwami alalia i dyslalia. Alalia jej zdaniem 

spotykana jest rzadko, ogólnie mówiąc jest to brak reakcji dziecka na kierowane                    

do niego pytanie. Irena Styczek twierdzi, że alalia percepcyjna przechodzi w dyslalię; 

dziecko nie potrafi jeszcze wymawiać poprawnie wyrazów, mowa jego jest 

agramatyczna, ale zasób słów rozumianych zwiększa się. Dziecko może mieć trudności 

w znajdowaniu wyrazów, mowa jego jest agramatyczna. Z powodu  niedokształcenia 

słuchu fonemowego największe trudności sprawia dzieciom identyfikowanie głosek 

                                                           
1 Ibidem, s. 447. 

2G. Jastrzębowska,  Dyslalia, [w;],   Logopedia-Pytania i odpowiedzi, Podręcznik akademicki,                

T. Gałkowski, G. Jastrzębowska  (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999,                

s. 429- 430. 
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różniących się tylko jedną cechą, jak dźwięcznych i odpowiedników bezdźwięcznych 

lub dentalizowanych o różnym miejscu artykulacji 3. Cytowana autorka opisuje                

tamże również alalię i dyslalię ekspresyjną, związaną z niesprawnością motoryczną,                                 

np.: u dzieci występują trudności w odtworzeniu słyszanej melodii,                                             

mimo, że rozpoznają fałszywy śpiew innych 4.  

Hanna Rodak pisze, że dyslalia jest symptomem zaburzenia rozwoju mowy, 

dotyczącym tylko jednego aspektu języka, a mianowicie artykulacyjnego5.                         

Tamże opisuje również „dyslalię jednoraką (zaburzenie dotyczące jednego dźwięku),  

wieloraką (mowa z trudem rozumiana) i dyslalią  całkowitą, zwaną bełkotem6.  

 Hanna Rodak podaje główne przyczyny dyslalii. „Do najważniejszych przyczyn 

dyslalii należą:  

 zaburzenia słuchu fonemowego powodujące trudności w audytywnym ujmowaniu 

dźwięków, 

 niezwracanie uwagi na wymowę, 

 obniżony poziom inteligencji,  

 anatomiczne uszkodzenia obwodowych organów mowy,  

 słaba sprawność narządów mowy,  

 psychiczne znaczenie niechęci do mówienia w ogóle. 

Uporczywa dyslalia zdarza się także u dzieci z normalnym intelektem.                                        

Są to dzieci, które zaczęły mówić późno, podobnie jak ich rodzice, zwłaszcza ojciec… 

W tych przypadkach stwierdzamy często oprócz zaburzonego mówienia                                     

także zaburzenia równowagi, opóźnione siadanie i chodzenie oraz niesprawność 

ruchową” 7. Do dyslalii zalicza się : 

 sygmatyzm, czyli nieprawidłową wymowę głosek dentalizowanych, 

 rotacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski r, 

 kappacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski k, 

 gammacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski g, 

 lamdacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski l, 

 betacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski b, 

                                                           
3 I. Styczek, Logopedia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983,  s. 292. 

4 Ibidem,  s. 287. 

5 H. Rodak,  Terapia dziecka z wadą wymowy, WPFZM, Warszawa 1992,  s. 25. 

6 Ibidem, s. 26. 

7 H. Rodak, Terapia dziecka z wadą wymowy, WPFZM, Warszawa 1992,  s. 27. 
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 wymowę bezdźwięczną, czyli zastępowanie głosek dźwięcznych bezdźwięcznymi 8. 

Józef Tadeusz Kania do form realizacji dźwięków w dyslalii zalicza: „elizję, 

substytucje i deformację. Elizję (mogilalię) określa ów autor jako formę                            

wadliwej wymowy przy której brak realizacji jakiegoś fonemu w postaci osobnego 

segmentu (głoski). Forma ta występuje przede wszystkim przy zniekształceniach 

fonemów spółgłoskowych. Elizja może być pełna (brak realizacji jakiegoś fonemu 

zauważony jest we wszystkich pozycjach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie),                                   

a także ograniczona. Może również być całkowita (fonem spółgłoskowy                            

realizowany jest jako zero fonetyczne) oraz częściowa (zmianie ulega sąsiedni segment 

wokaliczny lub w miejsce fonemu pojawia się segment bezszmerowy). Substytucja 

(paralalia) - według Józefa Tadeusza Kani - ma miejsce wówczas, gdy realizacja 

fonemu mieści się w polu realizacji innego fonemu; jeśli dwa fonemy systemu ogólnego 

mają w wymowie pacjenta tę sama realizację. Substytucja występuje  częściej niż elizja 

i charakteryzuje się większym bogactwem form. Z badań autora wynika, że jeden 

fonem może posiadać kilka lub kilkanaście substytutów, choć u konkretnego pacjenta 

rzadko pojawia się więcej niż trzy synchronicznie występujące substytuty jednego 

fonemu. Z kolei deformacja (dyslalia właściwa) zachodzi wówczas, gdy realizacja 

jakiegoś fonemu wykracza poza właściwe pole realizacji tego fonemu, a zarazem                         

nie mieści się w polu realizacji innych fonemów” 9. 

            Jagoda  Cieszyńska wyróżnia najczęściej występujące wady wymowy: 

 1. Seplenienie międzyzębowe - polega na realizowaniu głosek przedniojęzykowo-

zębowych jako przedniojęzkowo-wargowych. Zdarza się również wymowa głosek 

przedniojęzykowo-dziąsłowych jako przedniojęzykowo-zębowych. 

 2. Seplenienie boczne - zwykle dotyczy głosek dziąsłowych. Wada jest spowodowana 

tworzeniem się szczeliny między bokami języka a górnymi dziąsłami.  

 3. Seplenienie boczne miękkie to odchylanie boków języka z jednoczesnym 

uniesieniem jego trzonu do podniebienia twardego. Daje w efekcie nieprzyjemny 

zmiękczony poświst. 

 4. Funkcjonalne nosowanie otwarte to zakłócenie funkcjonowania podniebienia 

miękkiego podczas realizacji głosek ustnych, nie przylega on do tylnej ściany                       

jamy gardła. 

                                                           
8 G. Jastrzębowska,  Dyslalia, [w;], Logopedia-Pytania i odpowiedzi,  Podręcznik akademicki,  

T. Gałkowski, G. Jastrzębowska,  (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,  Opole 1999, s. 444. 

9 Ibidem, s. 445.  
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5. Funkcjonalne nosowanie zamknięte polega na zablokowaniu przejścia powietrza 

przez jamę nosową, wówczas głoski nosowe brzmią jak ustne. 

 6. Wymowa bezdźwięczna polega na realizacji głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, 

jednakże z systemu języka polskiego i brak umiejętności rozróżniania słuchem.  

7. Wadliwe (poza systemowe) realizacje głoski r jest najtrudniejszą spółgłoską                 

w systemie fonetyczno-fonologicznym10. 

Genowefa Demel jako najczęściej występujące wady wymienia parasygmatyzm, 

w którym głoski sz, ż, cz, dż, realizowane są jako s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź. Klasyfikuje 

rodzaje seplenienia: 

 Seplenienie międzyzębowe (sigmatismus interdentalis) polega ono na tym,                                      

że przy wymowie głosek s, z, c, dz język wsuwa się między zęby w linii środkowej 

lub bocznej, dolna szczęka jest opuszczona, brak zwarcia zębów. Wymowa taka może 

dotyczyć jednego szeregu, dwóch a nawet trzech, brzmienie głosek jest tępe.     

 Seplenienie boczne (sigmatismus lateralis) charakteryzuje się nieprzyjemnym 

brzmieniem. Artykulacja polega na niesymetrycznym ułożeniu całego języka. 

Szczelina nie tworzy się wzdłuż linii środkowej języka, lecz z boku. Układ warg jest 

nieprawidłowy, rozchylają się one w miejscu przechodzenia powietrza. Wyróżnia się 

dwa rodzaje tej wymowy: 1) ze zwarciem przednim, 2) ze zwarciem tylnym.                                 

Przy zwarciu przednim język układa się tak, jak przy głosce l, powietrze przepływa 

bokiem, prawą lub lewą stroną. Przy tylnym, środek języka unosi się ku podniebieniu 

i zwiera się w nim z jednej lub z obydwu stron. Czasem bywa zniekształcony tylko 

jeden z nich. 

 Seplenienie wargowo-zębowe (sigmatismus labio-dentalis) polega na tworzeniu się 

szczeliny pomiędzy dolna wargą i krawędzią górnych siekaczy. Układ podobny                    

jak przy wymowie głoski f. 

 seplenienie przyzębowe (sigmatizmus addentalis) powstaje przy płaskim ułożeniu 

przodu języka. Wzdłuż języka nie tworzy się rowek. Powietrze przechodzi szerokim 

strumieniem. Brzmienie głosek jest przytępione 11. 

 

1.5. Profilaktyka  i  terapia wad wymowy 

             

                                                           
10 J. Cieszyńska, Metody wywołania głosek, copyright by Jagoda Cieszyńska,  Kraków 2003, s. 28. 

11 G. Demel, Elementy logopedii, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979,  s. 41.  
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Profilaktyka polega na zapobieganiu zjawiskom, chorobom – tu powstawaniom 

u dzieci wad wymowy. Marta Bogdanowicz określa profilaktykę jako „zabiegi 

profilaktyczne w odniesieniu do dzieci to właściwie zorganizowany proces 

wychowawczy oraz stymulowanie rozwoju czynności psychicznych, szczególnie tych, 

których tempo rozwoju jest nieco wolniejsze” 12. Autorka określa ważność wczesnego 

rozpoznania zagrożenia u dziecka i takie ukierunkowanie zabiegów profilaktycznych, 

które okażą się skuteczne. Najważniejszym zadaniem dorosłych jest                    

umożliwienie dziecku optymalnego rozwoju. Marta Bogdanowicz uważa,                                 

że „oddziaływanie profilaktyczne odbywa się drogą bezpośrednią – na dziecko                         

i pośrednią – przez pedagogizację i uwrażliwienie rodziców na: popełnione błędy, 

niewłaściwe postawy rodzicielskie, wadliwy system wychowania w rodzinie” 13. 

Elżbieta Stecko uważa, że w zakresie profilaktyki wad wymowy „lepsze 

rezultaty osiągamy wówczas, gdy celem ćwiczeń jest wytwarzanie nowych układów         

i sprawności, a nie zamiana i korygowanie utrwalonych układów patologicznych. 

Pamiętając o tym, należy rozpocząć ćwiczenia stymulujące rozwój mowy możliwie              

jak najwcześniej już w pierwszym roku życia, w pierwszych trzech miesiącach życia”14. 

Elżbieta Stecko  proponuje usprawnienie aparatu artykulacyjnego stosując trzy rodzaje 

ćwiczeń: 

1. ćwiczenia bierne, 

2. ćwiczenia wspomagające, 

3. ćwiczenia samodzielne czynne 15. 

Ćwiczenia bierne to :  

 masaż policzków, przełyku i warg, 

 usprawnienie języka, wędzidełka, podniebienia i dziąseł. 

Ćwiczenia wspomagające, które wymagają czynnego włączenia się dziecka, to: 

naśladowanie mlaskania, artykulacja głosek ao, ea, eo, ae, au, ou, picie z imbryczka, 

wykonywanie balonika przy pomocy policzków, zakładanie warg na siebie. Autorka 

proponuje wykonywanie naprzemienne i równolegle ćwiczeń biernych                             

                                                           
12 M. Bogdanowicz,  Problemy diagnozy,  terapii i profilaktyki zaburzeń rozwoju psychoruchowego 

dziecka, [w:], Logopedia- Pytania i odpowiedzi, Podręcznik akademicki, T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, 

(red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999, s. 177. 

13 Ibidem,  s. 178. 

14 Opieka logopedyczna od poczęcia, doc. dr. hab. B. Racławski (red), INTECOR, Gdańsk 1991, s.57. 

15 Opieka logopedyczna od poczęcia, doc. dr. hab. B. Racławski,  (red), INTECOR, Gdańsk 1991, s. 57. 
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i wspomagających. Ćwiczenia czynne rozpoczyna się wówczas, gdy  jest pewność,                  

że dziecko ma możliwość ich wykonania. Elżbieta Stecko  proponuje: 

 ćwiczenia czynne żuchwy: opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze, ruchy poziome 

żuchwy, jak podczas żucia, ruchy do przodu i do tyłu, 

 ćwiczenia czynne warg: wysuwanie i spłaszczanie warg złączonych, zakładanie wargi 

dolnej na górną i górnej na dolną, cmokanie, dmuchanie, parskanie, półuśmiech, 

przesadna artykulacja samogłosek w różnych układach warg, nadymanie policzków                    

i powolne wypuszczanie powietrza ustami, 

 ćwiczenia czynne języka: wysuwanie i cofanie języka, przenoszenie języka od kącika 

do kącika warg, wysuwanie języka na brodę, oblizywanie dolnej wargi, unoszenie 

języka do nosa, oblizywanie górnej wargi, ruch okrężny języka, wypychanie językiem 

policzków, unoszenie czubka języka do zębów, kląskanie językiem, wysuwanie 

szerokiego języka na wargi, spłaszczanie i zwężanie języka, ruchy poziome języka,  

unoszenie języka i wywijanie na brodę,  

 ćwiczenia czynne podniebienia: ziewanie, kaszlenie, chrapanie na wdechu                               

i wydechu, wymawianie sylab: ak, uk, ka, ku 16. 

            Ćwiczenia proponowane przez Elżbietę Stecko są istotnym elementem rozwoju 

mowy dziecka w zakresie profilaktyki wad wymowy. Obecnie takie i podobne 

ćwiczenia prowadzone są w ramach profilaktyki  przez nauczycielki przedszkola. 

Jednak istotne jest wprowadzenie masaży i ćwiczeń jak najszybciej,                                           

jeszcze przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej przez dziecko. Podjęcie wczesnych 

działań profilaktycznych znacznie podniesie sprawność narządów mownych,                                  

a może nawet zapobiec wadliwej wymowie. 

 Terapia zaburzeń mowy to najogólniej zorganizowane postępowanie 

logopedyczne mające na celu usunięcie zaburzeń. Hanna Rodak określa cele terapii 

logopedycznej. Zdaniem autorki „celem postępowania logopedycznego będzie zatem 

zmierzanie do prawidłowego mówienia pacjenta. W tym ogólnym celu trzeba przyjąć 

założenie, że zaburzenia mowy nie są izolowanymi deficytami, lecz wskazują                  

na bardzo złożone przyczyny organiczne i psychiczne, które nie zawsze łatwo jest        

od razu ustalić. Wymaga to zwykle kompleksowej oceny sformułowanej na podstawie 

wyników badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych” 17. 

                                                           
16 Ibidem,  s. 58-65. 

17 H. Rodak,  Terapia dziecka z wadą wymowy, WPFZM, Warszawa 1992,  s. 3. 
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Ogromne znaczenie terapii logopedycznej dla pacjenta podkreślają wszyscy 

znawcy przedmiotu. Bowiem problemy z prawidłowa wymową prowadzą                           

często do wycofania i frustracji a nawet farmakoterapii. Wczesna terapia logopedyczna 

natomiast daje lepsze efekty, bo trudno jest wyeliminować wadę wymowy w wieku 

późniejszym. 

Edyta Joanna Lichota podaje sposób organizowania terapii logopedycznej dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Badanie dziecka z  zaburzoną wymową 

obejmuje: wywiad z rodzicami lub opiekunami, orientacyjne badanie mowy, badanie 

mówienia, badanie sprawności narządów mowy, badanie rozmienia, badanie analizy      

i syntezy słuchowej wyrazu, badanie czytania i pisania, badanie uzupełniające. Terapia 

zaburzeń wymowy obejmuje: wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej 

głoski i utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym poprzez wprowadzenie go do mowy 

spontanicznej w ćwiczeniach 18.  

Hanna Rodak w celu rozpoznania wady i podjęcia terapii określa rodzaj 

„postępowania badawczego, tj. kliniczne postępowanie weryfikacyjne, które może mieć 

formę bezpośrednią lub pośrednią (…) w obrębie grupy sprawdzianów bezpośrednich 

można wyróżnić dwa rodzaje badania: odsiewające i terapeutyczne. Badanie 

odsiewające ma na celu stwierdzenie, czy zasób dźwięków w mowie pacjenta leży         

w granicach określonych dla grupy, do której należy badany pacjent. Może to być grupa 

wiekowa, grupa określonego rodzaju uszkodzeń organicznych, grupa użytkowników 

tego samego języka itp. Celem sprawdzianu terapeutycznego jest znalezienie 

odpowiedzi na szereg podstawowych i szczegółowych pytań w związku z wymową 

pacjenta” 19. 

Prawidłowe zdiagnozowanie zaburzeń i zakłóceń w rozwoju mowy dziecka 

pomoże określić drogę działania terapeutycznego. Według Leona Kaczmarka                          

trzy części składowe, jakie można wyróżnić w każdej wypowiedzi, determinują trzy 

rodzaje zaburzeń” 20. 

1.”Zaburzenia treści, charakterystyczne dla osób chorych psychicznie. 

                                                           
18 E. J. Lichota,  Terapia wad wymowy, IMPULS, Kraków 2006,  s. 7-8. 

19 H. Rodak,  Terapia dziecka z wadą wymowy, WPFZM, Warszawa 1992,  s. 9-10.  

20G. Jastrzębowska,  Klasyfikacje zaburzeń mowy, [w:],  Logopedia-Pytania i odpowiedzi, Podręcznik 

akademicki,  T. Gałkowski,  G. Jastrzębowska, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 

1999,  s. 296. 
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2. Zaburzenia języka, będzie skutkiem ogniskowych uszkodzeń mózgu (jak afazja, 

dysfazja), czy tez mikrouszkodzeń mózgu (alalia). 

3. Zaburzenia substancji ( formy dźwiękowej) w dwóch płaszczyznach: 

 w suprasegmentalnej (prozodycznej) – zaburzenia te występują w następstwie:  

- odziedziczenia niepełnosprawnego systemu nerwowego, 

- chronicznych sytuacji konfliktowych, błędów wychowawczych itp.( np.: jąkanie), 

- ograniczonego zaburzenia centralnego mechanizmu mowy ( giełkot), 

- przeciążenia narządu głosowego (afonia),  

-zbyt słabej lub zbyt intensywnej pracy wiązadeł głosowych ( dysfonia), 

 w segmentalnej (głosowej, fonicznej) – te zaburzenia formy dźwiękowej mogą być 

spowodowane:  

- uszkodzeniem słuchu,  

- uszkodzeniem obwodowych narządów mowy, 

- uszkodzeniem ośrodków korowych i dróg nerwowych ( ruchowych i czuciowych), 

- wpływami środowiska.  

Każda z wymienionych przyczyn może wywołać dyslalię”21. 

Irena Styczek uważa, że nieprawidłowości w budowie narządów mowy mogą 

być przyczyną wadliwej wymowy niektórych głosek lub nawet wszystkich. Nie każda 

anomalia warg, języka, zgryzu czy podniebienia miękkiego uniemożliwia normalną 

wymowę. Istnieją duże możliwości wyrównania nieprawidłowości anatomicznych         

u dziecka. Wyrównania kompensacyjne są zjawiskiem niezmiernie częstym w naszej 

mowie, a szczególnie w mowie wytwarzanej w nieprawidłowych warunkach 

anatomicznych, np. u osób po laryngektomii funkcję wiązadeł głosowych przejmuje 

część przełyku. Uzyskanie prawidłowej artykulacji przy anomaliach anatomicznych jest 

w dużym stopniu uzależnione od sprawności  i ruchomości warg, języka, dolnej szczęki 

oraz od stopnia rozwoju wady. Przy bardzo dużych nieprawidłowościach wyrównania 

kompensacyjne są niemożliwe, utrudnione są również, jeśli anomaliom anatomicznym 

towarzyszą inne defekty, jak ubytek słuchu, obniżenie poziomu umysłowego itp. 

Krótkie wędzidełko (ankyloglosja) rzadko jest przyczyną wadliwej wymowy, 

aczkolwiek niekiedy może ono utrudniać artykulację spółgłosek r, ś, ż, ć, j. Podcinanie 

wędzidełka jest na ogół bezcelowe, gdyż nowo powstała blizna jeszcze bardziej                      

je skraca; natomiast ćwiczenia wymowy dają w tych wypadkach najczęściej dobre 

wyniki. Zbyt duży język (makroglosja) utrudnia artykulację wszystkich głosek. 

                                                           
21 Ibidem, s. 297. 
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Nieprawidłowości zgryzowe i zębowe mogą utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową 

artykulację głosek dentalizowanych, tzn. tych, przy których dolne i górne siekacze 

zbliżone są do siebie (lub górne siekacze nieco zachodzą na dolne). Nieprawidłowości 

zgryzu mogą uniemożliwiać powstanie dentalizacji przy artykulacji wymienionych 

spółgłosek, są one wtedy mniej donośne, a niekiedy i brzmienie ich różni się                               

od normalnego. Nieprawidłową artykulację spółgłosek dentalizowanych określa się 

terminem seplenienie. Zgryz nieprawidłowy występuje przy odchyleniach w ustawieniu 

dolnej szczęki w stosunku do górnej 22.  

„U osób z wadami mowy najczęściej występuje tyłozgryz, który charakteryzuje 

się cofnięciem dolnej szczęki w stosunku do szczęki górnej. Przodozgryz polega                     

na wysunięciu do przodu żuchwy, czyli dolnej szczęki, mającej duże rozmiary, przede 

wszystkim w kierunku poziomym. Anomalia ta bywa dziedziczna. Niekiedy towarzyszy 

jej duży język (makroglosja), który wymaga zabiegu operacyjnego. Przy przodozgryzie 

spółgłoski dentalizowane bywają wytwarzane międzyzębowo lub przyzębowo 

(addentalnie), tzn. język wysuwa się przed górne siekacze lub opiera się o ich brzegi. 

Spółgłoski mogą być wytwarzane przez zbliżenie dolnych siekaczy do górnej wargi. 

Zgryz głęboki jest wówczas, gdy zęby przednie zachodzą na siebie głęboko, tzn. 

siekacze górne przykrywają więcej niż 1/3 część siekaczy dolnych, ponieważ zęby 

trzonowe są za niskie. Zęby mogą nagryzać dziąsła. Brzmienie spółgłosek 

dentalizowanych może być zniekształcone na skutek braku tarcia powietrza o ostre 

brzegi siekaczy, które zbyt głęboko zachodzą na siebie. Przy korekcji konieczne jest 

lekkie opuszczenie dolnej szczęki. Zgryz otwarty występuje wtedy, gdy zęby dolnej 

szczęki nie schodzą się z zębami szczęki górnej w odcinku środkowym Mimo                       

tak bardzo zmienionych warunków anatomicznych, głoski dentalizowane                                

są zniekształcane w niewielkim stopniu. Barwa ich jest nieco mniej wyrazista,                       

ale jeszcze w granicach normy; znacznie zmniejszona jest natomiast ich głośność.                   

W czasie ich artykulacji występują duże wyrównania w zakresie czynności dolnej 

szczęki, poprawiające znacznie warunki anatomiczne” 23. Poprawne określenie anomalii 

budowy narządów dziecka pozwoli na odpowiedni dobór  ćwiczeń wykorzystywanych 

w terapii dziecka.  

            Edyta Joanna Lichota podaje szczegóły przebiegu terapii i uważa , że „rodzic                

powinien być obowiązkowo obecny na pierwszych ćwiczeniach                                                                 

                                                           
22 I. Styczek,  Logopedia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983,  s.  337. 
23 I. Styczek,  Logopedia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983,  s.  338. 
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oraz na wprowadzających nowa głoskę. Połowę zajęć logopeda powinien poświęcić 

dziecku, natomiast pozostałe 10 minut rodzicowi, którego informuje, jaki  efekt 

końcowy chce uzyskać z danego ćwiczenia” 24. 

           „Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji 

uwzględnia pewien ustalony sposób postępowania, który trzeba zachować: 

- ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg, podniebienia, 

żuchwy), 

- ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia, 

- ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego 

brzmienia (przy pomocy mechanicznej, np. szpatułką, sondą, palcem), 

- ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotykiem),      

i słuchową, 

- ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabach,       

w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej, 

- psychoterapię przy zaburzonej osobowości (relaks, trening autogenny), 

- ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami i specjalistami. 

W ćwiczeniach należy uwzględnić zasadę stopniowania trudności, w doborze jakości, 

ilości głosek i tekstów do ćwiczeń” 25.                            

            „Warunkiem prawidłowego wspomagania wszystkich głosek jest m.in. sprawne 

działanie narządów mowy. Realizacja poszczególnych głosek wymaga różnego układu 

artykulacyjnego i różnej pracy mięśni. Toteż narządy mowy trzeba tak ćwiczyć,                   

by wypracować  zręczne i celowe ruchy języka, warg, podniebienia. Dziecko musi mieć 

wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy” 26. 

            W literaturze można odszukać wiele różnorodnych ćwiczeń wspomagających 

artykulację. Należy jednak pamiętać, że ćwiczenia muszą być dostosowane do wady 

wymowy i do dysfunkcji artykulacyjnych, gdyż w przeciwnym razie ćwiczenia                      

nie przygotowują narządów do prawidłowej realizacji głoski.  

Genowefa Demel podaje ogólny tok postępowania terapii głosek 

dentalizowanych na przykładzie głoski sz:  

1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowne.  

                                                           
24 E.J. Lichota, Terapia wad wymowy, Wydawnictwo IMPULS , Kraków 2006, s. 9. 

25 E. Chmielewska, Zabawy logopedyczne i nie tylko, Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC, Kielce        

    1996, s. 10. 

26 Ibidem, s. 11. 
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2. Wywołanie głoski sz w izolacji.    

3. Łączenie wywołanej sz z samogłoskami – sz, szo, szu, sze, szy. 

4. Wybrzmiewanie sz w nagłosie przed samogłoską - łatwe wyrazy początkowo 

dzieli się na sylaby:  sza-fa, szszsza-fa , sza-lik – szszsza-lik , sza-tnia, szszsza-

tnia, sza-bla-szszsza-bla.  

5. Gdy dziecko wypowiada wyrazy prawidłowo likwiduje się podział wyrazów                 

na sylaby i wymawia w ciągłości poprawnej.  

6. Wybrzmiewanie głoski sz w śródgłosie – najpierw sylaby: ka-sza, ka-szel,                      

ma-szy-na, no-sze, ko-sze, ka-lo-sze, ko-szyk, ko-szu-la, kie-szeń, wie-szak,                      

pu-szek, gro-szek i przedłużamy szszsz. 

7. Wybrzmiewanie głoski sz w śródgłosie bez podziału na sylaby kasza-kaszszsza.   

8. Wybrzmiewanie głoski sz w wygłosie - początkowo: koszszsz, następnie: 

listonoszszsz, kapeluszszsz, myszszsz. 

9. Sz przed spółgłoskami w nagłosie – szszkoła, szszkło, szszklanka – głoskę sz 

trzeba przynajmniej podwoić np.: szszpulka, szszpital, szszpada, szszpak, 

szsznurek. 

10. Sz przed spółgłoskami w śródgłosie : mszysz-ka lub/i my-szszka, puszsz-ka, 

broszsz-ka, gruszsz-ka, poduszsz-ka, szyszsz-ka.  

11. Ćwiczenia w układach dwuwyrazowych:  

a) sz przed samogłoskami, np.: szary szalik, nasza szatnia, koszyk gruszek,  

b) sz przed spółgłoskami, np.: szkolna szatnia, pluszowy kapelusz, puszka 

groszku, wyszywana poduszka, bursztynowa broszka.  

12. Ćwiczenie w zdaniach przed samogłoskami, np.:  Na wieszaku wisi szalik.        

W szatni stoją wieszaki. W koszyku leży  gruszka. Mama szyje koszulę.  

13. Ćwiczenie sz przed spółgłoską w zdaniach. 

14. Różnicowanie sz-s. 

15. Ćwiczenia głoski sz na podstawie wierszy.  

16. Ćwiczenia głoski sz na podstawie opowiadania nauczycielki.  

17. Ćwiczenia głoski sz w opowiadaniu dziecka 27. 

            Etapy terapii mowy bezdźwięcznej Genowefa Demel ujmuje w następujący 

sposób: 

1. Usprawnienie warg i policzków:   

                                                           
27 G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,  

    Warszawa 1981, s. 29. 
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 parskanie wargami , brrrr, brrrr, 

 nadymanie policzków, 

 automasaż warg: dziecko trzyma palce wskazujące na  górnej wardze, kciuki na dolnej        

i masuje od środka do kącików ust i z powrotem. 

2. Ćwiczenia słuchowe: 

 rozróżnianie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych b-p, d-t, w-f, do głosek dodaje się  

y - by-py, dy-ty, gy-ky, 

 dziecko  lekko pochyla głowę, ściąga podbródek i wymawia: aba, abo, abu, aby. 

3. Wymowa głoski f wargowo-zębowa, szczelinowa ,ustna, bezdźwięczna, zamieniana 

przez dzieci na h, czasem b (fotel-hotel, botel).  

Etapy terapii: 

 demonstruje się  dziecku w lustrze układ narządów mowy, 

 ćwiczenia przy podtrzymywaniu dolnej wargi i przyciskaniu do dolnych zębów                     

aż do wytworzenia  odpowiedniej szczeliny, 

 wymowa wyrazów : fija, fijo, fije, fiju, coraz szybciej28.  

4. Wymowa głoski  w – głoska wargowo-zębowa, szczelinowa, ustna, dźwięczna 

(często wymawiane  wata - lata).  

Etapy terapii: 

 przedłużanie wymowy  głoski uuuuuu, 

 przedłużanie w między samogłoskami : awwwo, awwwe, awwwu, awwwy                            

i stopniowo przechodzimy do pojedynczego w: awa, awo, awe, awu, awy, owa, owo, 

owe, owu, owy, ewa ,ewo, ewe, ewu, ewy: uwa, uwo, uwe, uwu, uwy: ywa, ywo, ywe, 

ywu, ywy: wwo, wwe, wwu, wwy: wa, wo, we, wu, wy;  wwa-ta, wwa-łek, wanna, 

walizka, wakacje, worek, wojsko, wełna, wesoły, 

 związki wyrazowe  : malowana ława, nowy wałek , siwe włosy, wymyte owoce,  

 wymowa „w” w zdaniach: W walizce jest wata. Na wakacjach jest wesoło. Weronika 

pije kawę. Kowal podkuwa konia, 

 ćwiczenia na wyrazach  z „wi”: wija, wijo, wije, wiju, wia, wio, wie, wiu, wi  wiatr, 

wianek, wiatrak, wiosna, wiosło, wieś, wiersz, wieniec, wieszak, wieczór, wiśnia, 

wiewiórka i  wieje wiatr, wilgotne obuwie, wielki wieniec,   

                                                           
28 Ibidem, s. 29. 
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 wi w zdaniach: Na wieszaku wisi wiatrówka. Wieczorem wieje wiatr. Wiesia wije 

wianki. Paweł mówi wiersze.  

 różnicowanie v-f, vi-fi: W szafie wiszą dwa lustra. W fartuszku wyhaftowane są 

wisienki. W kinie wyświetlają nowy film. Po trawie chodzą wrony. W wodzie pływają 

foki. Przez otwartą furtkę wchodzą myśliwi. W oknach wiszą wyprasowane firanki29. 

5. Wymowa głoski ż:  

 przy pochylonej głowie dziecko wymawia – szyyy, szżyyy, żży. Ćwiczenia 

powtarzamy kilka razy, 

 następnie ażżża, ażżżżo, ażżżże, ażżżżu – stopniowo skracając aż do pojedynczego 

dźwięku. 

6. Wymowa głoski p: 

 dziecko dmucha na rękę, następnie na watę, skrawki papieru, piłeczki, 

 wymawia wyrazy : pije, piju, pja, pjo, pje, pju aż do pia, pio, pie, piu. 

7. Wymowa głoski b: 

 różnicowanie głoski p-b, 

 jeśli dziecko nie rozróżnia b-p stosujemy ćwiczenia udźwięczniające od głoski  m: 

długie mruczenie: mmmmm, następnie dodajemy b: ammmmbu, ammmmby,  

 powoli wycofujemy się z mmm i ćwiczymy : aba, abo, abu, aby, oba, obo, obe, obu, 

oby, eba, ebo, ebe, ebu, eby, yba, ybo, ybe, ybu, yby;   ba, bo, bu, be,  by  

8. Wymowa głoski z: 

 ćwiczenia rozpoczyna się od głoski ssss : syy, s-zzy, zzyy, 

 z między samogłoskami : azzza, azzzo,azzze, azzzu, azzzy , następnie skracamy                          

do jednego dźwięku : aza, azo, aze, azu, azy,  

 następnie ćwiczy się: za, zo, zu, ze, zy.  

9. Wymowa głoski  t.  

Tok postępowania: 

 dziecko dmucha watę, pasek papieru, 

 dziecko wsuwa język między zęby , unosi czubek ku górnej wardze i dmucha 

wymawiając dźwięk p-t ( dźwięk pośredni), 

 następnie dziecko układa język za górnymi zębami i wymawia głoskę t 30. 

                                                           
29 G. Demel,  Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola,  Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,  

    Warszawa 1981,  s. 30. 

30 G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,  
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10. Wymowa głoski d.  

Tok postępowania: 

 dziecko wymawia: nd, nda, ndo, nde, ndu, ndy, anda, ando, ande, andu, andy,  

 następnie : ada, ado, ade, adu, ady, da, do, de, du, dy.  

11. Wymowa głoski  g.  

Tok postępowania: 

 różnicowanie k-g: aga, ago, agu, age, agy,  

12. Dż, dz, dź pojawiają się samoistnie.           

       Natomiast etapy pracy nad prawidłowym wybrzmiewaniem głoski r Genowefa 

Demel proponuje realizować w następujący sposób: 

1. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne: 

 ćwiczenia języka: język wąski, szeroki, unoszeni za górne zęby, cofanie języka wzdłuż 

podniebienia, klaskanie, mlaskanie, naśladowanie ssania cukierków - masaż języka: 

wysuwanie i wsuwanie języka przez zęby.  

2.  Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski r:   

 szybkie wymawianie : ttttt, dddd, tdtdtdtd, tedu, tedu, tedu, tede, tede, tedo, tedo,                                                                                                              

tttt dddd,  można też wymawiać głoskę żżżżżżżż, 

 ćwiczenia w dmuchaniu: skrawek papieru na czubku języka za górnymi zębami 

szczęki i dmuchanie, potem wypowiadanie tedak, potem tdak.  

3. Wywołanie głoski – gdy głoska brzmi podobnie do r: 

 tr, dr, (1-3 uderzenia języczka),  

 tda, tdo, tde, tdu,   teda, tedo, tede, tedu,  tira, tire, tiru, tiry, dda, ddo,  ddre, ddru,   

ddry,  tra tro tru tre try. 

4. Ćwiczenia głoski r  z głoską t i głoską d. Tok postępowania jest następujący:  

   tratwa, trasa, trampki, tran, trąba, troje, trochę , trudny, truskawka, trybuna,  

   drabina, droga, drewno, drewniaki, drut, kołdra,  

 atra, arto, atre, atru, atry,  otra, otro, otre, otru, otry, etra, etre, etru, etry, utra, utro, utru, 

utry, ytra, ytro, ytre, ytru, ytry,  

 wyrazy: strażak, wiatrak, siostra, futro, jutro, lustro, patrol, wątroba, piętro, strona, 

opatrunek, struś, strumyk, futryna, cytryna, strych,   

 układy wyrazowe: trudna droga – drobny druk – druga strona -  drewniany wiatrak,  

                                                                                                                                                                          
Warszawa 1981, s. 31. 
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 następnie: adra, adro, odra, edre, udru, ydry, itp., 

 wyrazy: kołdra, wiadro, zdrowy, biedronka, landrynki, adres, hydrant, 

 związki wyrazowe, np.: trudna droga, drobny druk ,druga strona, drewniany wiatrak, 

 rymy: gruba-śruba, ryba-szyba, miara-para, gra-kra, taca-maca, raca- graca, płaca-praca, 

harfa-szarfa, dratwa-tratwa, bateria-materia, grab-drab, córka-górka, furtka-kurtka, 

strona-wrona, rak-wrak-frak, piórko-biurko, szorować-chorować, burczeć-furczeć, 

broić-kroić , rok-krok-mrok , biuro-pióro,  

 ćwiczenia głoski r w zdaniach:  Strażak niesie drabinę. Na drodze leży drut. Siostra 

kupiła  truskawki. Po futrynie chodzi biedronka. Na strychu wisi futro. 

5. Ćwiczenia r z głoską p i b i w sylabach, wyrazach, zdaniach. Tok postępowania:  

 sylaby:  pra, pro, pru , pre, pry,  bra, bro, bru, bre , bry, apra, opro,  epre, upru, ypry,   

abra,  obro,  ebre, ubru, ybry,  

 wyrazy:  praca, pralka, pralnia, prasa, prosty, proszę, prędko, prezent, prośba,  

 wyrazy: brat, brama, bratki, broda, broszka, bruk, brudny, bryła, oprawa,    

 uprasowany,  wyprawa, ubranie, obrazek, zebra, obroża, obrona, ubrudzony,  

 związki wyrazowe: drogi prezent , drugie piętro, prosty drut,  

 zdania: Bronek zapomniał adresu. W pralce jest brudne ubranie 31. 

            Genowefa Demel proponuje rozpoczęcie terapii logopedycznej od utrwalenia 

głoski w izolacji a Jagoda Cieszyńska proponuje ćwiczenia na sylabach. Uzasadnia      

to następująco: „umiejętność wyróżniania głosek jest umiejętnością metafizyczną, 

niezbędną w nauce pisania, nie mówienia. Do pełnego, prawidłowego opanowania 

umiejętności transportowania mowy na pismo, dziecko może dojść jedynie                  

po całkowitym przyswojeniu systemu fonetyczno-fonologicznego. Badania 

porównawcze sprawdzające kompetencję metafizyczną dzieci w wieku przedszkolnym 

wykazały, że bez względu na wiek badanych dzieci zawsze najłatwiejsze są zadania 

oparte na sylabach, zaś zadania z fonemami okazują się najtrudniejsze” 32. 

 

Wyniki badań własnych: 

Najczęściej występującą wadą wymowy jest nieprawidłowa wymowa głosek 

dentalizowanych, co stanowi 88,2 %  wad badanej grupy, następnie bezdźwięczność – 

23,52%, rotacyzm- 11,76%  i lambdacyzm – 5,88 %. Te wady wymowy zaliczane są do 

                                                           
31 G. Demel, Elementy Logopedii, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne , Warszawa, 1979,  s. 79. 

32 J. Cieszyńska, Metody wywołania głosek, copyright by Jagoda Cieszyńska, Kraków 2003, s. 5-6. 
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dyslalii. Jednym z rodzajów dyslaslii jest zburzenie wymowy głosek dentalizowanych. 

Głoski dentalizowane są  to dźwięki, które wymagają zbliżenia siekaczy górnych                      

i dolnych szeregu ciszącego- ś, ź, ć, dź;  syczącego - s, z, c, dz i  szumiącego - sz, ż, cz, 

dż.  

Najczęstszym zaburzeniem w badanej grupie była nieprawidłowa wymowa  

głosek dentalizowanych, występowała u blisko badanych 90% przedszkolaków i 

dotyczyła  głosek szeregu syczącego i szumiącego. Badana grupa jest książkowym 

przykładem najczęstszych wad u dzieci. Genowefa Demel uważa, że „najczęściej 

spotykamy wadliwą realizację głosek sz, ż, cz, dż, które są wymawiane jak s, z, c, dz 

lub ś, ź, ć, dź (parasygmatismus). ,,Wśród przyczyn, które mogą powodować 

seplenienie wymienia się: nieprawidłową budowę anatomiczną narządów mowy, 

niedostateczne rozróżnianie dźwięków, naśladowanie złych wzorców a także niektóre 

sprawy chorobowe górnych dróg oddechowych. Niektórzy specjaliści sadzą, że 

seplenienie międzyzębowe powstaje u dzieci, które miały stale otwarte usta przy 

utrudnionym oddychaniu nosem. Ortodonci uważają, że seplenienie międzyzębowe 

występuje wtedy, gdy dziecko źle połyka, tzn. przy połykaniu  wsuwa język między 

zęby. Nieprawidłowa budowa języka również przyczynia się do seplenienia (np.: język 

duży, gruby, krótkie wędzidełko). Pewien wpływ ma też napięcie języka: zbyt duże 

(język „sztywny”) lub obniżone (język wiotki). Przy małej sprawności języka i warg 

narządy te nie wykonują ruchów potrzebnych do wymawiania poszczególnych głosek, 

np.: przy artykulacji sz, ż, cz, dż    - język zamiast za górnymi zębami, leży za dolnymi, 

wargi  są rozchylone lub mocno wysunięte do przodu. Zniekształcony zgryz i anomalie 

zębowe mogą także powodować nieprawidłową artykulację (….). Zjawisko to 

spotykamy przy tzw. zgryzach otwartych częściowo lub całkowicie. Głoski te 

wymawiane są przeważnie międzyzębowo.  Przy tylnozgryzach istnieje przeważnie 

wysoko wysklepione podniebienie, co daje nieprawidłowe brzmienie dźwięków”33. 
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