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Rozwój mowy w trzecim roku życia

• W trzecim roku życia dziecka następuje spory przyrost słownictwa. 

Umie ono już  budować dwu-, trzywyrazowe zdania, choć nie zawsze 

poprawne pod względem gramatyki, odmiany i artykulacji.

• Mowa trzylatka to tzw. język dziecięcy – mogą się w nim pojawiać 

zdrobnienia i własne nazwy przedmiotów i czynności. Występuje także 

zmiękczanie spółgłosek – na przykład śmok (smok), ziamek (zamek).

• Pojawia się coraz więcej głosek, co wynika ze wzrostu sprawność 

narządów artykulacyjnych dziecka. Realizacja głosek nie zawsze jest 

jeszcze jest poprawna.

• Zdarza się przestawianie sylab lub głosek w trudnych wyrazach, nawet 

jeśli dziecko wie, jak powinny one prawidłowo brzmieć.



Rozwój mowy w trzecim roku życia – c.d.

• Trzylatek zazwyczaj nie wymawia jeszcze poprawnie głosek sz, ż, cz, 

dż, r. Może też mieć trudności z ą, ę.

• Dziecko w tym wieku umie komunikować swoje potrzeby, odpowiadać 

na zadane pytania i pytać o to, co je interesuje. Rozumie znaczenie 

przeciwieństw ciepły-zimny, mały-duży, lekki-ciężki. Mówi o sobie w 1 

os. liczby pojedynczej, a nie jak wcześniej w 3 os. używając swojego 

imienia.

• Po ukończeniu trzeciego roku życia zmiękczanie spółgłosek powinno 

ustępować i powinna się pojawiać prawidłowa realizacja głosek s, z, c, 

dz.



Rozwój mowy czterolatka

• Czterolatki są ogromnie ciekawe świata. Zadają mnóstwo pytań, na 

które dorośli często nie znają odpowiedzi.

• Rozwija się zdolność rozumienia. Czterolatek potrafi odpowiedzieć na 

proste pytania dotyczące na przykład bajki, którą mu przeczytamy.

• Dziecko zaczyna dostrzegać i nazywać związki przyczynowo-skutkowe. 

W efekcie jego wypowiedzi są coraz bardziej rozbudowane.

• Rozumie różnice między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. 

Potrafi opowiadać o tym, co wydarzyło się wcześniej i o tym, co dopiero 

ma się wydarzyć.

• Poza zdaniami prostymi, dziecko w tym wieku powinno już także 

posługiwać się zdaniami złożonymi.



Rozwój mowy czterolatka – c.d.

• W mowie czterolatka znika charakterystyczne dla trzeciego roku życia 

zmiękczanie spółgłosek (np. siamolot, śmok, ziabawka). Niektóre dzieci 

zaczynają poprawnie artykułować najtrudniejsze głoski, czyli sz, ż, cz, 

dż, r.

• Nieustannie rośnie liczba wypowiadanych słów, w tym tych 

określających cechy (przymiotniki, przysłówki), podkreślających emocje 

(np. ojej! super!) oraz określających położenie przedmiotów (przyimki), 

na przykład na, pod, obok, za, do, w itp.

• Spada użycie dziecięcych neologizmów (własnych nazw osób, 

przedmiotów i czynności). Czterolatkowi wciąż zdarzają się błędy 

gramatyczne, jednak dzieje się to coraz rzadziej.



Rozwój mowy w piątym i szóstym roku 

życia

• Jest to okres ostatecznego kształtowania się systemu językowego. 

Dziecko w tym wieku potrafi ładnie się przywitać i pożegnać. Chętnie 

rozmawia o tym, co je interesuje. Rozumie, że inaczej musi się 

zachowywać podczas rozmowy z rodzicami, z wychowawcą w 

przedszkolu i z rówieśnikami.

• Potrafi wyodrębnić głoski na początku, w środku i na końcu wyrazu. 

Umie podać przykłady słów zaczynających się daną głoską oraz 

wyklaskać sylaby w wyrazie. Zna znaczenie przyimków, więc potrafi 

określić położenie przedmiotów (np. na, pod, obok, za).

• Pięciolatek powinien już prawidłowo wymawiać głoski sz, ż, cz, dż. 

Czasem dziecko, które nauczyło się wymawiać głoskę r, potrafi jej 

nadużywać (mówiąc np. korory). To zjawisko powinno samoczynnie 

ustąpić.



Rozwój mowy w piątym i szóstym roku 

życia – c.d.

• Mowa sześciolatka powinna być już w pełni ukształtowana.

• Dziecko w tym wieku powinno wymawiać wszystkie głoski, a w 

wypowiedziach posługiwać się zdaniami. To pozwoli uniknąć trudności 

w nauce czytania i pisania w szkole oraz uchroni dziecko przed 

dyskomfortem lub wstydem związanym z trudnościami artykulacyjnymi.

• Słownik sześciolatka stale się wzbogaca, wyraźnie poprawia się 

zdolność narracji oraz tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi.
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