
MOWA BEZDŹWIĘCZNA

Co to jest mowa bezdźwięczna?
Jest to dość często spotykana wada wymowy. Polega ona na tym, że dziecko nie używa głosek 
dźwięcznych i zastępuje je głoskami bezdźwięcznymi. Wygląda to następująco:
dziecko zamiast :

b mówi p
d – t
g – k
dz – c
dż – cz
dź – ć
w – f
z – s
ż – sz
ź – ś

A w wyrazach prezentuje się to następująco :
 np. szaba – zamiast żaba
pałfan – zamiast bałwan
tom – zamiast dom
fota – zamiast woda
Tomek – zamiast domek
Głos dziecka z mową bezdźwięczną jest zwykle cichy, monotonny, mowa jest niewyraźna a wargi i 
policzki słabo napięte.
Przyczyny takiej mowy są różne. Może to być niedosłuch, niedokształcenie słuchu fonematycznego
( czyli tego, które jest odpowiedzialne za prawidłowe słyszenie dźwięków mowy), zakłócenie pracy
krtani, a przez to brak jest drgań wiązadeł głosowych, które biorą udział w tworzeniu głosek 
dźwięcznych. Czasami przyczyną jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Co powinniśmy zrobić?
Oczywiście skonsultować problem ze specjalistą, ustalić przyczynę, a następnie kolejność 
wywoływania głosek.
Na chwilę obecną jest to utrudnione z wiadomego powodu, ale są ćwiczenia, które rodzice mogą 
wykonywać z dzieckiem w domu do czasu spotkania.
Przede wszystkim są to ćwiczenia , które głównie wzmacniają mięśnie narządów biorących udział 
w procesie powstawania mowy : ćwiczenia warg, policzków, języka, a także ćwiczenia słuchowe.
Już wcześniej podawałam państwu przykłady ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne. 
Dzisiaj kilka z nich, istotnych przy tworzeniu głosek dźwięcznych :

• parskanie
• cmokanie wargami
• nadymanie policzków na koniec z parsknięciem
• mruczenie melodii
• masaż warg i języka
• przykładanie dłoni dziecka do krtani rodzica w czasie prawidłowej artykulacji głosek 

dźwięcznych
• przykładanie dłoni dziecka do własnej krtani w czasie artykulacji samogłosek
• zachęcanie do naśladowania różnych dźwięków naturalnych

W praktyce rzadko spotyka się przypadki mowy bezdźwięcznej całkowitej. Częściej jest to mowa 
bezdźwięczna częściowa, w której pewne pary głosek są wymawiane prawidłowo.
Często też wystarczy wyćwiczenie dźwięczności w obrębie jednej lub dwóch par i wówczas 
przechodzi to również na pozostałe, nieprawidłowo realizowane pary.



Pamiętamy jednak, że nieskorygowana u dzieci w wieku przedszkolnym mowa bezdźwięczna , daje
odzwierciedlenie na etapie szkolnym , zarówno w czytaniu jak i pisaniu. 


