
„Język między zębami” 

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości artykulacyjnych z jakimi borykają się dzieci 

podczas terapii logopedycznej jest wymowa międzyzębowa. Praca nad wadą tego typu nie 

należy do najłatwiejszych, gdyż wymaga długotrwałego oddziaływania i kontroli. Zazwyczaj 

wystarczy niewiele, by uchronić swoje dziecko przed wizytami u kolejnych specjalistów. 

Wymowa międzyzębowa wiąże się bowiem nie tylko z samą terapią logopedyczną, lecz 

częstokroć także np. z leczeniem ortodontycznym, gdyż istnieje bezpośrednia zależność 

między wadami wymowy a wadami zgryzu.  

Mając na uwadze dobro dziecka warto zadbać o to, by nie przedłużać sztucznie  

u malucha odruchu ssania. Najszybciej jak to możliwe należy porzucić smoczek i butelkę. 

Wliczyć w to należy również korzystanie ze smoczka do snu i karmienie z butelki na noc czy 

w nocy. Ułożenie języka podczas sztucznego ssania uniemożliwia mu pracę w pozycji 

wertykalnej, przez co nie przyjmuje właściwej pozycji podczas połykania czy odpoczynku 

(okolice górnych zębów). Utrwalany układ staje się normą. Ważną kwestią jest także baczna 

kontrola migdałków, ich przerost prowadzi często np. do konieczności oddychania drogą 

ustną, podczas której język nie pionizuje się w sposób naturalny ale leży w jamie ustnej, lub 

co gorsza poza nią, bądź na wardze dolnej. Objawy chrapania, nadmiernego ślinienia, 

problemy ze słuchem (pogłaśnianie bajki, muzyki, głośna, często bełkotliwa mowa dziecka) 

mogą sygnalizować o potrzebie kontroli laryngologicznej. Duże znaczenie ma również dieta. 

Ważne by w zapewniać dziecku dostęp do pokarmów stałych, twardych, co w bezpośredni 

sposób przekłada się na umiejętności połykania, żucia, gryzienia, przygotowując tym samym 

aparat mowy do prawidłowej artykulacji. W sytuacji zaś gdy nasze starania nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów, lub pewne kwestie zostały przez nas zaniedbane, należy jak 

najszybciej podjąć działanie, rezygnując z wszelkich czynników podtrzymujących  

i rozpoczynając terapię według wskazówek specjalisty. Wymowa międzyzębowa jest wadą, 

która nie mija samoczynnie, a wręcz się pogłębia wraz z pojawianiem się w mowie dziecka 

kolejnych, nowych dla niego dźwięków mowy.  

 


