
Dobre nawyki 
pielęgnacyjne



Smoczki

• Przedmiot stanowczo odradzany przez logopedów

• Ewentualnie w pierwszych 3 miesiącach życia i tylko w wyjątkowych 

sytuacjach

• Powoduje wady zgryzu, a w efekcie wady wymowy

• „Zatyka” buzię hamując rozwój mowy

• Im dziecko starsze, tym trudniej będzie odzwyczaić

• Nawyk „pełnej buzi” może się z czasem przenieść na jedzenie –

podjadanie, pogryzanie, co może prowadzić do otyłości

• Wychowanie dziecka bez smoczka jest trudniejsze, ale warto ten trud 

podjąć! 



Butelki ze smoczkiem

• Jeśli karmimy butelką lub podajemy inne napoje, to nieodzowne w 

pierwszych miesiącach życia

• Jeśli karmimy piersią, to etap butelek można całkowicie ominąć! (Np. 

karmiąc „książkowo” do 6 miesiąca życia wyłącznie piersią)

• Jeśli jednak wybieramy butelkę, to smoczek powinien kształtem 

naśladować pierś/brodawkę

• Smoczki wymieniamy regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta

• Kiedy dziecko już pewnie siedzi (zazwyczaj od 6 miesiąca życia), 

starajmy się stopniowo wprowadzać inne naczynia do picia



Kubki-niekapki

• Kiedyś zachwalane jako etap pośredni między butelką a zwykłym 

kubkiem

• Jednak trudno o dobry kubek-niekapek. Często ciekną, zawartość 

wylewa się bokami

• Mięśnie ust podczas picia układają się w nienaturalny sposób, 

utrudniając późniejszą naukę picia z normalnego kubka

• Kubków-niekapków unikamy. Lepsze są bidony z rurką!



Bidony z rurką

• Usta lepiej obejmują rurkę i mięśnie lepiej pracują niż w przypadku 

kubków-niekapków – napój trzeba „pociągnąć”!

• Mimo że i z nich się nieraz wylewa, to jednak są korzystniejsze dla buzi 

i języka i lepiej przygotowują buzię do mówienia.



Kubeczki

• O ile to możliwe, jak najszybciej przyuczamy dziecko do picia z kubka.

• Picie z kubka jest korzystniejsze dla rozwoju mowy dziecka

• Stanowi też ogromne ułatwienie – dziecko potrafiące pić z kubka 

poradzi sobie w każdej sytuacji i nie trzeba pamiętać o zabieraniu 

specjalnych akcesoriów do picia

• Już roczne dziecko potrafi opanować samodzielne picie z kubka



Plastikowe widelce i łyżeczki

• Potrafią być dziwacznie powyginane, bardziej utrudniając niż ułatwiając 

naukę jedzenia

• Końcówki grubsze niż końcówki zwykłych sztućców mogą utrudniać 

dziecku ściąganie jedzenia

• Przy karmieniu:

– Staramy się nie wycierać jedzenia o górną wargę dziecka

– Wkładamy łyżeczkę do buzi, kładziemy na języku, czekamy aż dziecko samo 

zamknie usta i wtedy powoli wysuwamy łyżeczkę z buzi

– Na początku może być trochę trudno, ale wkrótce pójdzie łatwiej

– To kolejny naturalny sposób przygotowywania buzi dziecka do mówienia



Trochę o jedzeniu

• Rozdrabnianie jedzenia niezbędne tylko zupełnie na samym początku.

• W miarę upływu czasu starajmy się miksować coraz mniej, aby pokarm 

nie był papką – dwu, – trzylatek zupełnie tego nie potrzebuje! Ma już 

pełne lub prawie pełne uzębienie i doskonale sobie poradzi.

• Obserwujcie wysyłane przez dzieci sygnały tej gotowości – sięganie do 

talerza rodziców po nierozdrobnione kawałki jedzenia.

• Różnorodna konsystencja posiłków – im dziecko starsze, tym bardziej 

stała, mniej rozdrobniona – przyzwyczaja buzię do gryzienia, sprzyja 

dobremu osadzaniu się zębów i naturalnemu ćwiczeniu mięśni 

biorących udział w mówieniu.

• Wspólne jedzenie – w miarę możliwości jedzmy razem posiłki! To 

wspaniały czas bycia razem, a dla dziecka nauka przez naśladowanie i 

kolejny element wspomagania rozwoju mięśni artykulacyjnych.
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