Czynności warunkujące prawidłowy rozwój mowy

Prawidłowy rozwój mowy zależny jest od wielu czynników wśród nich jest rozwój
psychofizyczny dziecka a także prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny.
Dla rozwoju mowy ogromne znaczenia ma : prawidłowo rozwinięty słuch
fizjologiczny, budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego, funkcje pokarmowe oraz
funkcje oddechowe.
Rozwój Psychofizyczny
Rozwój motoryki dużej bardzo silnie wpływa na prawidłowy rozwój mowy dziecka.
Wszelkie nieprawidłowości w zakresie napięcia mięśniowego powodują zaburzenia rozwoju
ruchowego a tym samym mają wpływ na funkcje mowy. Dlatego logopeda podczas wywiadu
z rodzicami pyta o dotychczasowy rozwój ruchowy dziecka i o motorykę małą – ręka, gdyż
istnieje związek między sprawnością rąk a nabywaniem czynności mowy.
Rozwój emocjonalny i społeczny
Nieprawidłowy rozwój emocjonalny również wpływa na rozwój mowy. Przykładem
mogą byd dzieci wychowujące się w rodzinach niepełnych, skłóconych te dzieci bardzo często
są obciążone zaburzeniami emocjonalnymi. Dodatkowo aby mowa mogła rozwijad się
w odpowiednim kierunku dziecko musi otrzymad prawidłowy wzorzec mowy.
Słuch fizjologiczny
Słuch fizjologiczny umożliwia nam odbiór dźwięków otoczenia, dlatego ważne jest
badanie słuchu jeżeli dziecko jest alergikiem, ma częste katary lub ma powiększony migdał –
należy kontrolowad słuch dziecka, gdyż to zaburza odbiór mowy, która będzie rozwijała się
inaczej.
Słuch fonemowy
Słuch fonemowy to umiejętnośd rozróżniania najmniejszych elementów wyrazów.
Zaburzenia tego słuchu mają dzieci u których występują kłopoty z rozumieniem mowy,
trudnośd z analizą i syntezą sylabową i głoskową a co za tym idzie problemy z nauką czytania
i pisania. Dzieci z zaburzonym słuchem fonemowym miewają opóźniony rozwój mowy lub
wady mowy.
Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego
Prawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny oraz prawidłowa realizacja funkcji
pokarmowych są warunkiem prawidłowej mowy. Wszelkie nieprawidłowości aparatu
artykulacyjnego: krótkie wędzidło, rozszczep wargi i podniebienia, obniżone lub wzmożone

napięcie wpływają na funkcje aparatu artykulacyjnego i funkcje pokarmowe a tym samym na
artykulację.
Funkcje pokarmowe
Narząd mowy i jego mięśnie biorą udział w przyjmowaniu pokarmu, gdyż to te sam
narząd którym dziecko mówi. Dla logopedy ważne jest co dziecko je i jak je. Dziecko które ma
trudności z ssaniem, połykaniem, żuciem, gryzieniem i nie potrafi ściągad pokarmu łyżeczką,
pid z kubka, jeśd z zamkniętymi zębami miewa problemy z mową.
Pokarmy o różnej konsystencji, twarde, chrupkie warunkują prawidłowy rozwój
mowy, bo to to samo miejsce i ten sam narząd.

Drodzy rodzice zadbajcie o to co wasze dziecko je i uwzględnijcie w menu dziecka
pokarmy twarde, chrupkie: surowe warzywa, owoce, skórki od chleba, gdyż to zaprocentuje
a język ma prawdziwy trening na twardych pokarmach.
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