
Dwujęzyczność a rozwój mowy 

 

Do końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku uważano, że dwujęzyczność obniża 

iloraz inteligencji dziecka, może wywoływać kryzys tożsamości oraz opóźniać rozwój mowy 

lub powodować pewne jej zaburzenia, w tym seplenienie i jąkanie. Nic więc dziwnego, że 

pojęcie dwujęzyczności przez lata budziło niemałe obawy rodziców, którzy kierowani troską i 

strachem o mowę swoich maluchów czekali na rozpoczęcie przygody z nauką języków aż do 

momentu, gdy dzieci prawidłowo i płynnie zaczną porozumiewać się w języku ojczystym. Na 

szczęście, aktualne badania naukowe w sferze dwujęzyczności jednoznacznie zadają kłam 

przestarzałym tezom. Nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że zaburzenia mowy 

bywają wywołane czy pogłębione przez równoległe przyswajanie dwóch języków, natomiast 

wszystkie rodzaje zaburzeń mowy występujące u dzieci jednojęzycznych mogą z takim samym 

prawdopodobieństwem wystąpić u dzieci dwujęzycznych, dlatego też nie istnieją żadne 

przeciwwskazania, aby naukę języków obcych rozpocząć tak wcześnie jak jest to możliwe, a 

zgodnie z badaniami Minnesota University, najlepiej zacząć jeszcze przed pierwszymi 

urodzinami. 

Co więcej, badania prowadzone przez prof. Małgorzatę Rocławską-Daniluk (katedra 

logopedii Uniwersytetu Gdańskiego) wśród dzieci gdańskich przedszkoli dwujęzycznych 

jednoznacznie stanowią, że sfera języka ojczystego (L1) nie doznaje uszczerbku w kontakcie z 

językiem obcym (L2), wręcz przeciwnie, edukacja dwujęzyczna jest stymulatorem refleksyjnego 

i bardziej świadomego stosunku dzieci do obu języków. 

Dodatkowo, badacze NBB Projekt sprawdzający stan mowy w języku polskim u dzieci 

dwujęzycznych, nie odnotowali zależności pomiędzy posługiwaniem się przez dziecko dwoma 

językami a występowaniem u niego problemów artykulacyjnych czy opóźnienia rozwoju 

mowy. W badanej grupie występowały oczywiście różnego rodzaju problemy natury 

logopedycznej spowodowane głównie przez nieprawidłowe nawyki w obrębie narządu mowy, 

w tym oddychanie torem ustnym, nieprawidłowe połykanie, zbyt długie ssanie smoczka, 

przedłużone spożywanie rozdrobnionych pokarmów, które de facto nie mają żadnego związku 

z dwujęzycznością i najprawdopodobniej pojawiłyby się również, gdyby wyżej wspomniane 

dzieci posługiwały się tylko jednym językiem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że porzucenie 

jednego z języków dziecka dwujęzycznego nie poprawi stanu jego mowy. Prawidłowym 

postępowaniem jest tu rozpoznanie i usunięcie przyczyny zaburzeń oraz podjęcie wczesnych 



działań terapeutycznych. Zgodnie z wynikami badań NBB Projekt, zaburzenia mowy lub 

trudności w komunikacji nie wynikają z wielojęzyczności, ale są wynikiem oddziaływania 

innych czynników występujących w życiu dziecka, takich jak: lęk, trudności w aklimatyzacji, 

brak akceptacji otoczenia dla używanego języka lub zachowań dziecka. 

Dwujęzyczność przynosi dziecku wymierne korzyści poznawcze m.in. w zakresie 

świadomości metajęzykowej, czyli umiejętności „mówienia o mówieniu”, która ma 

decydujące znaczenie dla rozwoju biegłości w czytaniu oraz w nauce kolejnych języków. 

Oznacza to, że dzieci dwujęzyczne mogą wcześniej niż jednojęzyczne osiągać gotowość do 

podjęcia nauki czytania. Równomierna stymulacja obu języków przyspiesza rozwój 

kompetencji komunikacyjnych oraz wpływa pozytywnie na ogólny rozwój poznawczy 

dziecka. 
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