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PO CO NAM BABCIA I DZIADEK?   

Obecność dziadków przy rozwoju małego dziecka jest bardzo ważna. Każdy 

z nas kto miał przyjemność gościć dziadków w swoim życiu doskonale wie jak 

przyjemne były wakacyjne wyjazdy do rodziny, opowiadanie bajek przez dziadka  

i zapach szarlotki pieczonej przez babcie. Wiele miłych wspomnień z dzieciństwa 

kojarzy się często właśnie z obecnością dziadków. 

Są dziadkowie bardzo zaangażowani w sprawy wnuków, gotowi przybiec na 

każde wezwanie, poświęcający się i rozpieszczający po cichu. Są tacy, którzy 

cieszą się z powiększenia rodziny, ale na odległość – bo mają swoje życie, swoje 

sprawy i plany. Są mniej lub bardziej aktywni. Są też nieobecni, z różnych 

powodów. Ale wszyscy dziadkowie, bez wyjątków: 

Kochają bezwarunkowo 

Im człowiek starszy, tym zazwyczaj więcej ma w sobie akceptacji i spokoju.  

Z takim podejściem łatwiej jest dawać dziecku bezwarunkową miłość i dużo 

cierpliwości. Nawet ci ludzie, którzy jako młodzi rodzice byli wymagający  

i zasadniczy, jako dziadkowie zmieniają podejście. Od własnych dzieci wymagali 

posłuszeństwa, wnukom pozwalają wejść sobie na głowę i patrzą na nie 

rozmarzonym wzrokiem. Każde spotkanie z wnukami to wielka radość, święto 

godne najlepszej oprawy. Dziecko przy nich czuje się kimś ważnym i kochanym – 

dokładnie takie, jakie jest. 

Mają czas 

Jeśli dziadkowie nie pracują już zawodowo, mogą mieć dla dziecka dużo więcej 

czasu niż wiecznie zajęci rodzice. Są dzięki temu skłonni bez końca oglądać na 

spacerze kaczki na stawie albo warczącą koparkę. Mogą trzydzieści razy z rzędu 

powiedzieć „Idzie rak, nieborak”. Zrobią na obiad domowe knedle. Urządzą 

kameralny bal przebierańców w środku tygodnia. Godzinami będą odpowiadać na 

pytania wnuków. A uwaga i czas to najcenniejsze, co jeden człowiek może dać 

drugiemu. Dzieci potrzebują tego dużo bardziej niż drogich gadżetów czy 

luksusowych wakacji. 

Opowiadają 

Ludzie urodzeni przed epoką sms-ów, memów i emotikonów, potrafią pięknie 

opowiadać i przekazywać wiele treści. Mówią o swoich doświadczeniach  



i wspomnieniach z czasów, gdy nie wszyscy mieli telewizję, a telefony miały 

tarcze, nie ekrany. Dla dziecka rozmowa to coś niezwykle ciekawego  

i rozwijającego. Nawet jeśli maluch jest dopiero niemowlęciem, uwielbia patrzeć 

na ludzkie twarze, szuka kontaktu wzrokowego, śledzi mimikę, ruchy warg, 

próbuje naśladować dźwięki. Ktoś, kto chce do niego mówić, z miejsca zyskuje 

jego uwagę i przychylność. Dla malca to wspaniała pomoc w treningu mowy  

i umiejętności komunikacyjnych. 

Uczą i tworzą wspomnienia 

Najpierw cierpliwie powtarzają, jak robi krówka, a jak kotek. Potem czytając 

wnukom książeczki pokazują litery i cyfry, podobieństwa i różnice. A potem 

przychodzi czas wspólnych wspaniałych odkryć, niezapomnianych chwil 

spędzanych na lepieniu pierogów czy majsterkowaniu w drewutni. Wielu z nas 

dużą część swojej życiowej wiedzy zawdzięcza właśnie babci i dziadkowi. Od nich 

uczyliśmy się dbać o innych, pielęgnować pasje, trzymać się zasad, wybaczać. 

Zapamiętaliśmy dzięki nim ważne chwile swojego dzieciństwa. 

Dają korzenie 

Pamięć dziadka i babci sięga dalej, niż rodziców. Mogą wnukom przekazać 

rodzinne historie sprzed kilkudziesięciu lat, a te znane z opowieści – nawet 

sprzed wieków. Przekazują tradycje i zwyczaje, trzymają na półkach stare 

albumy, a w kredensach zabytkowe drobiazgi. Póki dzieci są małe, te opowieści 

przypominają trochę baśnie, a trochę naukową fikcję z czasów, gdy żyły 

dinozaury. Ale człowiek, który takimi historiami nasiąka od małego, wie, skąd 

pochodzi, jakie ma dziedzictwo. Kiedyś może odkryć, że to dla niego ważne. 

Kontakt ze starszym człowiekiem ubogaca. Przyjaźń, partnerstwo czy 

dialog, jakie tworzą się na linii dzieci-dziadkowie mają zupełnie inny wymiar niż 

stosunki z pozostałymi członkami rodziny. To dziadkowie poszerzają przecież 

horyzont dziecka o przeszłość. Życiowe doświadczenia pozwalają im na wiele 

spraw patrzeć w zupełnie inny sposób, dzięki czemu są często bardziej 

obiektywni niż rodzice. Przekazywanie tradycji rodzinnych, rola wychowawcza, 

dawanie poczucia bezpieczeństwa, zaufanie i szacunek - to tylko niektóre 

wartości, jakie budują dziadkowie. 

Ale przede wszystkim dziadek i babcia są po to, żeby po prostu być obok, 

aby pokazywać prawdziwy wymiar człowieczeństwa, w którym ludzie starsi, 

dziadkowie pełnią jedyną w swoim rodzaju, bezcenną rolę. 



Logopeda radzi: „Co może niepokoić w rozwoju mowy dziecka”? 

Dziecko przyswaja mowę od najbliższego otoczenia, głównie od rodziców, 

drogą naśladownictwa. Stąd tak ważną rolę logopedzi przypisują podstawowemu 

środowisku wzrastania  dziecka - rodzinie. Rozwój funkcji myślenia i mowy 

przebiega tam w sposób samoistny bo związany naturalnie z czynnościami  

i sytuacjami dnia codziennego – karmieniem, rozbieraniem, ubieraniem, myciem, 

którym towarzyszy tzw. kąpiel słowna 1 . Niezmiernie istotny jest też rozwój 

fizyczny dziecka. Nie bez znaczenia jest to by dziecko w odpowiednim czasie 

podniosło główkę, usiadło, stanęło czy zaczęło chodzić. Jest to związane  

z rozwojem małej i dużej motoryki, niezbędnej do mówienia. Bardzo często 

opóźnienie kolejnych etapów rozwoju fizycznego dziecka ma swoje odbicie  

w rozwoju mowy dziecka.   

Mowa rozwija się kilka lat a w przebiegu jej rozwoju wyróżnić można 

pewne okresy, które w skrócie można przedstawić następująco: 

 Okres melodii (0 - 1 r. ż) 

 Okres wyrazu (1 - 2  r. ż) 

 Okres zdania ( 2 - 3 r. ż.) 

 Okres swoistej mowy dziecięcej  ( 3 - 7 r. ż )  

Jednak nie u wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega jednakowo: u jednych 

szybciej, te dzieci zaczynają mówić wcześniej, u innych zaś wolniej, co przejawia 

się późniejszymi początkami mowy i wolniejszym przyswajaniem sobie wymowy 

pewnych głosek. Stopień rozwoju mowy zależy od różnych czynników. Do 

najważniejszych należą psychofizyczny rozwój dziecka oraz wpływ środowiska. 

Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów 

artykulacyjnych. 

Na każdym etapów rozwoju mowy dziecka zaobserwować można pewne 

nieprawidłowości czy objawy, które powinny zaniepokoić rodziców oraz skłonić ich 

do konsultacji u specjalistów.  

 

Co powinno zaniepokoić? (okres melodii 0-1 r.ż) 

 brak gaworzenia lub jego opóźnienie (norma to ok.  6 - 7 mc), 

 problemy ze ssaniem, problem z przystawieniem dziecka do piersi/z 

karmieniem butelką, częsty płacz dziecka podczas karmienia,  

 jeśli dziecko nie reaguje na dźwięki, nie odwraca główki w kierunku 

dźwięku, 

nie wybudza się z lekkiego snu pod wpływem hałasu, 

                                                           
1 - głośne mówienie do dziecka podczas wykonywania codziennych czynności, otaczanie dziecka 

mową 



 jeśli roczne dziecko nie kojarzy pierwszych słów oraz dźwięków z rzeczą 

czy osobą, 

 jeśli pierwsze słowa nie pojawią się pod koniec 1 roku życia. 

 

Co powinno zaniepokoić?( okres wyrazu 1- 2 r.ż.) 

 jeśli w przeciągu ostatnich kilku miesięcy nie widać u dziecka postępów 

 w zakresie rozwoju mowy - dziecko pozostaje na etapie gaworzenia, 

 jeśli dziecko nie przejawia zainteresowania tym co dzieje się obok niego, 

trudno nawiązać z nim kontakt wzrokowy i emocjonalny, 

 jeśli u dziecka nie pojawiają się nowe wyrazy. 

 jeśli dziecko nie reaguje na bodźce dźwiękowe. 

 jeśli dziecko nie reaguje na znane sobie twarze, 

 jeśli dziecko nie wykonuje drobnych poleceń. 

 jeśli dziecko nadmiernie się ślini, ma często otwartą buzię, oddycha 

nieprawidłowo, chrapie, 

 jeśli dziecko ma opóźniony rozwój ruchowy. 

 

Co powinno zaniepokoić? ( okres zdania  2-3 r.ż) 

 jeśli dziecko nie mówi wcale lub posługuje się jedynie kilkoma prostymi 

słowami, 

 jeśli dziecko nie reaguje na swoje  imię, 

 jeśli dziecko nie rozumie komunikatów, nie wykazuje zainteresowania 

otoczeniem 

 jeśli dziecko nie wykonuje prostych poleceń, 

 jeśli dziecko 2 letnie nie komunikuje się skutecznie z otoczeniem a używa 

gestów 

 i krzyków  jako zastąpienia słów,  

 jeśli dwulatek nie używa do komunikacji prostych zdań typu „mama daj” 

 jeśli dziecko nie rozumie i nie wykonuje poleceń, nie potrafi wskazać 

przedmiotów, zabawek, które są mu znane, 

 jeśli dwulatek mówi bardzo mało albo bardzo niewyraźnie, 

 jeśli dziecko wkłada język między zęby, nieprawidłowo oddycha, chrapie, 

 jeśli dziecko 2 - letnie nie sygnalizuje swoich potrzeb, nie podejmuje prób 

kontaktu  

z otoczeniem. 

 

Objawy, które powinny zaniepokoić (okres swoistej mowy dziecięcej 3- 7 r.ż) 

 jeśli dziecko 3 letnie porozumiewa się jedynie za pomocą kilku prostych 

słów, 

 jeśli dziecko po 3 roku życia zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi  

(np. zamiast słowa „dom” - „tom”). 



 jeśli dziecko ma problem z koncentracją uwagi, ciężko mu się skupić, 

wykazuje trudności ze strony zaburzeń integracji sensorycznej, 

 kiedy dziecko nie zadaje pytań, nie jest zainteresowane swoim otoczeniem, 

nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami, 

 kiedy mamy wątpliwość czy dziecko prawidłowo słyszy, często prosi  

o powtórzenie pytania czy wypowiedzi, 

 jeśli wypowiedzi dziecka 3 - 4 letniego i i starszego są niezrozumiałe dla 

otoczenia. 

 jeśli czterolatek nie potrafi wysłuchać prostego wierszyka ze 

zrozumieniem,  

 jeśli 5 - 6 latek mówi niewyraźnie, nie potrafi opowiedzieć o czym była 

bajka, opowiadanie, wiersz, jeśli nie buduje dłuższych wypowiedzi.  

 jeśli 5 - 6 latek zastępuje głoskę r głoską „j” lub „l „ 

 jeśli 5 - 6 latek nie wymawia poprawnie głosek sz, rz, cz, dż, zamienia je 

głoskami s,z,c,dz lub ś,ź,ć,dź, 

 jeśli dziecko 6 letnie nie potrafi powiedzieć jaką głoską zaczyna 

się/kończy się dany wyraz, 

 jeśli dziecko błędnie realizuje głoski (oczywiście z uwzględnieniem norm 

przyjętych dla danego wieku.), 

 jeśli dziecko mówi niepłynnie, kilkokrotnie powtarza sylaby, zacina się, 

jąka, 

 jeśli dziecko nie reaguje na polecenia  mimo licznego ich powtarzania, 

 jeśli dziecko wsuwa język między zęby ( w każdym wieku jest to 

nieprawidłowe), 

 jeśli dziecko ślini się, oddycha z otwartą buzią, chrapie. 

 dziecko ma wadę zgryzu 

 jeśli  rodzica niepokoją zmiany anatomiczne w obrębie jamy ustnej  

u dziecka.                                                              A. Żytkiewicz - logopeda 

 

 

 



WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU    

21 i 22 stycznia – święto Babci i Dziadka – niestety z powodów 

epidemicznych nie możemy zaprosić naszych kochanych Babć  i Dziadków do 

przedszkola, ale prześlemy im życzenia i przygotujemy upominki. 

28  stycznia (piątek), od godz. 9:00 – odbędą się IV warsztaty LABO 

ODKRYWCÓW- doświadczanie przez eksperymentowanie – każda grupa dzieci oddzielnie 

w swojej sali. Temat zajęć listopadowych: ,,Detektyw Labolek na tropie”. 
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