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Funkcje pokarmowe kompleksu  

ustno-twarzowego a rozwój artykulacji 
W obrębie kompleksu ustno-twarzowego człowieka rozwijają się powią-

zane ze sobą funkcje, tj. oddychanie, pobieranie i obróbka pokarmów, artykula-

cja, mimika czy fonacja. Bardzo często zapominamy, że nieprawidłowości jed-

nej z nich wpływają wprost na niekorzyść pozostałych. Jeden aparat odpowiada 

za przyjmowanie pożywienia, prawidłową wymowę, właściwy tor oddechowy 

oraz prawidłowo wydobywany głos. 

W niniejszym artykule chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na 

związek funkcji pokarmowych – ssania, pobierania z łyżeczki, picia z kubka 

otwartego, gryzienia, żucia i połykania – z rozwojem artykulacji, czyli prawi-

dłową wymową. Jako logopedzi wiemy, że ruchy związane z artykulacją są tyl-

ko pewną częścią ruchów potrzebnych do przyjmowania i obróbki pokarmów. 

Łatwo zatem wywnioskować, że prawidłowo opanowane funkcje pokarmowe są 

dobrym fundamentem rozwoju wymowy. 

Rozwój czynności związanych z przyjmowaniem i obróbką pokarmów 

powinien odbywać się według pewnego schematu. Podstawą jest prawidłowa 

koordynacja ssania, oddychania i połykania, która zaczyna się kształtować już w 

łonie matki, a jej efekty widzimy zaraz po urodzeniu w postaci wyraźnych tak-

tów ssących. Kolejny etap to pobieranie pokarmu z łyżeczki (zazwyczaj od 4.-6. 

ms.) – niezmiernie ważny, służący za podstawę picia z kubka otwartego (od 9.-

12. ms.) czy odgryzania (od 8.-10. ms.). Wraz z rozwojem dentalnym i rucho-

wym (w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej) opanowywane są umiejętności 

gryzienia i żucia. Wspomaganie tych funkcji wiąże się przede wszystkim z po-

dawaniem dziecku coraz twardszych pokarmów. Wraz ze stopniowym pojawia-

niem się zębów możliwe jest samodzielne przygotowanie (zmielenie i zmiaż-

dżenie) twardszego pożywienia do połknięcia. Przygotowywanie pokarmu do 

konsystencji papkowatej powinno się zatem w tym okresie odbywać we wnętrzu 

jamy ustnej. Poza dostarczaniem bodźców sensorycznych podawanie tward-
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szych pokarmów stymuluje rozrost szczęk. Dzięki rozwojowi prawidłowego żu-

cia w sposób naturalny dokonuje się proces zapobiegania stłoczeniom zębów, 

próchnicy, zapaleniom błony śluzowej jamy ustnej, przedwczesnej utracie zę-

bów, wadom zgryzu czy dysfunkcjom stawu żuchwowo-skroniowego. Zauważ-

my, że z każdym etapem maluch poznaje nowe smaki i konsystencje pokarmu – 

to od nas zależy, kiedy zacznie opanowywanie nowych funkcji. 

Rodzicu! 

Logopeda to specjalista, który zajmuje się oceną rozwoju dziecka już od 

pierwszych chwil po jego narodzeniu. Wymowa to tylko jedna ze sfer badania 

logopedycznego, a nieprawidłowości z nią związane to często wierzchołek góry 

lodowej – przyczyną są tu nierzadko niewłaściwe wzorce opanowywane przez 

dziecko wcześniej (związane właśnie m.in. z funkcjami pokarmowymi czy od-

dychaniem). Nigdy nie jest za wcześnie, by zgłosić się z prośbą o poradę. Kto 

pyta, nie błądzi! 

Na koniec wypadałoby napisać – skoro mowa o umiejętnościach związa-

nych z jedzeniem – smacznego! 

dr Jakub Skrzek 
 


