
SPECYFIKA WYMOWY DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO 

Prawidłowo rozwijające się, zdrowe dziecko opanowuje technikę poprawnego 
pod względem artykulacyjnym mówienia około piątego roku życia i w tym wieku 
powinno w zasadzie wymawiać wszystkie głoski.  

B. Mackiewicz uważa, że dziecko może artykułować wszystkie dźwięki już od 
trzeciego roku życia, gdyż wówczas spełnione są ku temu warunki anatomiczne. 
Duży wpływ na prawidłowy rozwój mowy ma jego najbliższe środowisko.  

T.Bartkowska stwierdza, że "najszybciej uczą się poprawnej wymowy dzieci w 
rodzinach, w których obcują z dorosłymi mówiącymi poprawnie w licznych sytuacjach 
życia codziennego"1. Pod koniec okresu przedszkolnego oczekuje się od dziecka 
poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobodnego posługiwania się mową 
ustną. Jednak autorka uważa, że 37% dzieci 5-6 letnich oraz 20 % dzieci 6-7 letnich 
ma jeszcze nie ukształtowaną prawidłową wymowę.  

Różne jest tempo opanowania techniki mówienia u poszczególnych dzieci z 
prawidłowym rozwojem psychofizycznym. Seeman w książce "Zaburzenia mowy 
dzieci" pisze wprost, że do pewnego wieku każde dziecko nie potrafi poprawnie 
artykułować głosek. To zjawisko nazwał "dyslalią fizjologiczną" i stwierdził je u 46% 
badanych dzieci w wieku 6-7 lat.  

To właśnie nie ustaloną wymowę, w większym, lub mniejszym stopniu uznaje 
Halina Mystkowska2 za charakterystyczną cechę mowy 6-7 latków i wyróżnia w tej 
grupie cztery zespoły: 

1. dzieci z prawidłową i dobitną wymową;  
2. dzieci, których wymowa jest zgodna z normami systemu językowego, ale 

niedobitna;  
3. dzieci z nieustalonym sposobem artykułowania dźwięków  
4. dzieci wymawiające błędnie niektóre głoski.  

Nieustalona wymowa dzieci w wieku 6-7 lat dotyczy realizacji Głosek z szeregu 
szumiącego š, ž, č, głoski r, rzadziej k, g.  
Głoski przedniojęzykowo dziąsłowe š, ž, č, r, nazwane "trudnymi" utrwalane są przez 
dzieci najpóźniej, często bywają wadliwie wymawiane. 

"Sygmatyzm stanowi 60%-70% wszystkich występujących wad wymowy"3 
Wśród dzieci 5-6 letnich największą grupę wad wymowy stanowi seplenienie, 

do którego I. Styczek zalicza:  

1. zniekształconą wymowę š, ž, č, czyli seplenienie właściwe, które może być 
realizowane:  

o MIĘDZYZĘBOWO  
o PRZYZĘBOWO  
o LATERALNIE  
o WARGOWO-ZĘBOWO  
o NOSOWO  
o KRTANIOWO  

2. opuszczanie ( elizję)- brak realizacji tych głosek;  
3. zastępowanie(substytucję) głosek š, ž, č, przez š, ž, č, lub s, z, c, albo 

dźwięczne, przez bezdźwięczne.  



Bardzo często realizowana jest głoska r. Dzieci zastępują ją innymi, 
łatwiejszymi do wyartykułowania np. i, l, d, u, v, (pararotacyzm), lub też w ogóle ją 
opuszczają.  

Do wymówienia zniekształconych, czyli rerania zalicza się r :  

• wargowe;  
• międzyzębowe;  
• języczkowe;  
• policzkowe;  
• podniebienne;  
• gardłowe.  

Głoski š, ž, č, r są głoskami najtrudniejszymi i najpóźniejszymi ontogenetycznie.  
Podsumowując wymowa dziecka 6-letniego powinna być poprawna pod 

względem artykulacyjnym, a w wieku 7 lat również prawidłowa pod względem 
gramatycznym i składniowym.  
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