
Od jedzenia do mówienia 

 

Od kilku dni Internet zalewają propozycje miliona zabaw z dziećmi w domu. Jeśli jednak pracujesz 

zdalnie i masz do wykonania zobowiązania związane z pracą, ciężko jest pogodzić to z siedzeniem 

w domu z dziećmi. Ale nie musisz być każdego dnia kreatywny i organizować dziecku każdej 

minuty. W codziennych czynnościach możesz pozytywnie wpłynąć na jego rozwój. I tak to robisz! 

Ja podpowiem tylko jak robić to z korzyścią dla dziecka. 

Jeśli dziecko nieprawidłowo realizuje funkcje pokarmowe (odgryzanie, gryzienie, żucie 

i połykanie) będzie nieprawidłowo mówiło. Czy wiesz, że logopeda zajmuje się terapią 

noworodków? Im wcześniej rozpocznie się terapią, tym skutki spowodowane różnymi czynnikami 

będą mniejsze, a dziecko może uniknąć wieloletniej terapii logopedycznej w przedszkolu i w szkole. 

U zdrowego noworodka odruch ssania pojawia się ok. 2 godzin po porodzie. Karmienie naturalne 

piersią jest to najlepsze ćwiczenie aparatu artykulacyjnego. W sytuacji, gdy kobieta nie może 

karmić piersią (dzieci przedwcześnie urodzone, z wadami rozwojowymi, zaburzonymi funkcjami 

oddychania itp.) dziecko przyjmuje pokarm z butelki i nie jest to regułą, że będzie miało wadę 

wymowy. Bardzo ważny jest kształt smoczka (idealny kształt to kształt zbliżony do budowy 

kobiecej brodawki – smok krótki, wykonany z silikonu, z małym otworem, aby dziecko musiało 

włożyć wysiłek w ssanie) jak również pozycja do karmienia (jak najbardziej zbliżona do karmienia 

piersią).  

Między 5 m.ż. a 6 m.ż. dziecko przyjmuje pozycję siedzącą i zaczyna przyjmować pokarmy 

o zróżnicowanej konsystencji i fakturze. Jeśli karmimy dziecko – dajmy mu do ręki zamiast zabawki 

łyżeczkę. Łyżeczka powinna kojarzyć się z jedzeniem, a nie bajki czy piosenki włączane na telefonie. 

Pierwsze jedzenie samo w sobie jest nowym, atrakcyjnym doświadczeniem, więc niech jedzenie 

zostanie jedzeniem, a zabawa zabawą. Nie bójcie się konsystencji grudkowatych, nie blendujcie 

jedzenia na papkę – jeszcze kilkanaście lat temu rodzice karmili dzieci rozdrabniając pokarm 

widelcem, a dzieci doskonale radziły sobie z jedzeniem, a wad wymowy było mniej. Nie polecam 

również sylikonowych łyżeczek – podawajmy pokarm normalną małą łyżeczką ale w prawidłowy 

sposób – usiądźmy naprzeciwko dziecka – nie z boku, nie na kolanach karmiąc od tyłu – nie unośmy 

łyżeczki tak aby „wytrzeć” pokarm górną wargą. Praca mięśni okrężnych warg, mięśni 

policzkowych oraz języka istotnie wpływa na poziom napięcia narządów artykulacyjnych oraz na 

ich funkcjonowanie, a tym samym na mowę. 

Około 9 m.ż. dziecko powinno zacząć naukę pici. Rodzice pytają 

mnie jaki kubek jest najlepszy – odpowiadam, że zwykły. „A na 

podróż?” – podczas podróży dziecko nie powinno pić, ponieważ 

może się zakrztusić. Ucząc dziecko picia z kubka nie bójmy się, że 

dziecko się ubrudzi. Możemy zacząć od picia gęstych płynów 

opierając kubek na dolnej wardze – nie na zębach. Obecne na 

rynku kubki niekapki, kubki ze słomką sprawiają, że dzieci 3-4 letnie 

nie umieją pić z kubka lub co najgorsze nadal korzystają z butelek 

ze smokiem. Małe dziecko tak jak dorosły powinno podczas 

połykania unieść czubek języka do góry i przełknąć pokarm lub płyn. Smok sprawia, że język jest 

w pozycji poziomej, przyciśnięty do dna jamy ustnej. Taka nieprawidłowa pozycja języka może 



spowodować, że dziecko będzie wymawiało głoski z językiem między zębami, ponieważ nie jest 

w stanie unieść języka do pozycji za górnymi zębami.  

Wspomaganie czynności gryzienia i żucia to nic innego jak podawanie dziecku coraz twardszych 

pokarmów, które dziecko musi nie tylko odgryźć ale przeżuć i połknąć. Jeśli dziecko ma problemy 

z prawidłową realizacją tych czynności to szukamy problemu – nie cofajmy się poprzez podawanie 

pokarmów niewymagających gryzienia. Prawidłowe gryzienie i żucie będzie zapobiegało 

problemom stomatologicznym tj. nieprawidłowy zgryz, próchnica jak również nieprawidłowej 

artykulacji. Różne konsystencje pokarmów regulują równowagę sensoryczną w jamie ustnej, 

a brak różnorodności spożywanych produktów powoduje  wybiórczość pokarmową u dzieci. 

Aby dziecko mogło prawidłowo mówić i jeść musi prawidłowo oddychać. W pozycji spoczynkowej 

(gdy nie mówimy) oddychamy przez nos. Usta i zęby są zwarte, a język wklejony jest 

w podniebienie za górnymi zębami. Prawidłowe oddychanie wpływa na prawidłowe napięcie 

mięśni oraz na pozycję języka, warg i żuchwy.  

Od 12 m.ż. odruch ssania powinien zanikać ustępując funkcjom wyższym takim jak odgryzanie, 

gryzienie, żucie i połykanie. Roczne dziecko jest gotowe na pożegnanie się z butelką 

i przyjmowanie coraz twardszych produktów. Nie przedłużajmy tego okresu, ponieważ 

odzwyczajenie dziecka od smoczka trwa kilka dni, a terapia logopedyczna kilka lat. 

Jeśli Twoje dziecko: 

 ma trudności z ssaniem piersi lub butelki 

 ma trudności z przyjmowaniem pokarmów łyżeczką ok. 7-8 m.ż. 

 nie potrafi pić z kubka ok. 9 m.ż. 

 nie chce gryźć twardych pokarmów, pomimo posiadania zębów 

 oddycha przez usta, chrapie, ślini się, zgrzyta zębami 

 krztusi się przy przyjmowaniu pokarmów stałych i płynów 

Udaj się do logopedy. Pomagamy dzieciom od urodzenia wiec nie czekaj. Wielu wadom wymowy 

da się zapobiec przy wcześnie podjętym działaniom logopedycznym. 
 

Na co zwrócić uwagę przy posiłkach u dzieci 3,4,5,6-letnich: 

1. Prawidłowa pozycja siedząca przy stole. 

2. Odgryzanie przednimi zębami. 

3. Żucie przy zwartych ustach, bez mlaskania. 

4. Prawidłowe trzymanie sztućców i posługiwanie się nimi. 

5. Prawidłowe picie z otwartego, zwykłego kubka. 

6. Nierozmawianie podczas jedzenia (ryzyko zakrztuszenia) 

7. Co i ile je dziecko. 

8. Różnorodność posiłków i produktów. 
9. Dziecko patrzy jak jedzą dorośli i przyswaja tę umiejętność wzrokowo, więc zwróćmy 

uwagę jak jemy; będzie temu sprzyjało wspólne spożywanie posiłków. 
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