Rozwój mowy w okresie prenatalnym
___________________________________________________
Rozwój mowy, podobnie jak i innych czynności układu nerwowego, zaczyna się
od momentu poczęcia. Kształtowanie się i funkcjonowanie narządów mowy dziecka
odbywa się już w życiu płodowym. Jest to tzw. okres przygotowawczy, który trwa
od momentu poczęcia do narodzin.
Przebieg rozwoju układu nerwowego w życiu płodowym:
Tydzień
życia
płodowego

Charakterystyka


4

rozwija się współpraca między układem mięśniowym i układem
nerwowym



występują pierwsze objawy odruchu wargowego, powodują one
skręt tułowia u płodu



z podniebienia wtórnego kształtuje się podniebienie twarde,
miękkie i języczek

8 - 12



występują próby, nabierania i wypierania wód płodowych,
oraz otwieranie i zamykanie ust - ruchy te w przyszłości będą
niezbędne do wydychania i wdychania powietrza po urodzeniu



pracę rozpoczynają mięśnie oddechowe i fonacyjne
oraz mięśnie biorące udział w ssaniu
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warga górna unosi się do góry pod wpływem dotknięcia,
co daje początek odruchu wargowego



mięśnie dziecka są jeszcze bardzo słabe, ale już wówczas
zaczyna się ich praca treningowa



16 - 17

podrażnienie warg powoduje ich zamknięcie, otwarcie,
wysuwanie i wykonywanie ruchów ssących



dziecko ssie własny palec



zaczynają pracę więzadła głosowe
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rozwój odruchów wargowych jest zakończony
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dziecko jest przygotowane do samodzielnego oddychania
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rozwój odruchu ssania jest zakończony



dziecko zdrowe urodzone w tym wieku porodowym ma szanse
na samodzielne ssanie
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rozwija się odruch lizania

32



pełna koordynacja aktu ssania, połykania i oddychania



bodźcowany język wysuwa się i dotyka wargi górnej (rozwija się

33

odruch wypychania)

Podstawowym i niezbędnym warunkiem decydującym o rozwoju mowy jest
prawidłowy słuch. Kształtuje się on w 3 m. ż. płodowego. Między 4 a 5 m. ż.
płodowego dziecko zaczyna reagować na bodźce akustyczne. Dobrze słyszy
i rozpoznaje głos matki spośród innych słyszanych już po narodzinach.
Okres ciąży to również czas, kiedy dziecko poznaje tzw. cechy prozodyczne
języka swojego przyszłego otoczenia, czyli intonację, melodię wypowiedzi,
specyficzną dla danego języka akcentację, a także barwę głosu osób z otoczenia.
W życiu płodowym dziecko posiada zdolności magazynowania informacji.

