
KAMIENIE MILOWE SŁUCHU I
[ROZWOJU] JĘZYKA U DZIECI

Jeżeli Twoje dziecko nie 
osiągnęło tego kamienia 

milowego, można rozważyć, że 
dziecko ma ubytek słuchu.

Jak najwcześniej zgłoś się do 
pracownika służby zdrowia lub 

lekarza. 

Ubytek słuchu można rozpoznać 
w każdym wieku. Należy 
pamiętać, że wczesne 

rozpoznanie uszkodzenia słuchu, 
a następnie szybka rehabilitacja 

są niezbędne, aby 
zminimalizować trudności w 

komunikacji u dziecka.  

ZWRÓĆ UWAGĘ NA KAMIENIE 
MILOWE SŁUCHU I [ROZWOJU] 
JĘZYKA I PODEJMIJ DZIAŁANIA 

ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE!

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1

Adapted from @World Health Organization, WHO/UCN/NCD/SDR 23.2
Translated by Lidia Best, EFHOH, Member of the WHF and Paulina 
Lewandowska, SUITA Association, Poland, IFHOHYP



Rozwój słuchu i języka u dzieci można ocenić 
na podstawie pewnych charakterystycznych 
cech rozwojowych. Te cechy wskazują na 
zdrowy słuch. Ich brak może wskazywać na 
ubytek słuchu.

Słyszące dziecko
będzie:

Zwróć uwagę na kamienie
milowe i reaguj w porę!

W wieku trzech lat:
• Wykonywać dwuczęściowe 

polecenia, np. "Weź łyżkę i 
połóż na stole”

• Złożyć trzy słowa razem, aby 
mówić o rzeczach

W wieku pięciu lat:
• Słyszeć większość tego, co 

mówi się w domu i w szkole
• Wymawiać nazwy, litery i 

liczby

W wieku czterech lat:
• Rozumieć słowa 

oznaczające członków 
rodziny, kolory, kształty

• Odpowiadać na proste 
pytania "kto", "co" i 
"gdzie"

W wieku trzech
miesięcy:
• Reagować na głos matki
• Wydawać dźwięki 

głużenia 

W wieku sześciu
miesięcy:
• Poruszać oczami w 

kierunku dźwięku
• Wydawać dźwięki 

gaworzenia, takie jak 
"pa", "ba", “ma”

Do ukończenia
pierwszego roku życia: 
• Odwracać się, gdy ktoś 

woła po imieniu i rozumie 
typowe słowa, takie jak 
"woda".

• Wymawiać pojedyncze 
słowa jak "mama", "tata"

W wieku dwóch lat:
• Odpowiadać na proste pytania 

typu "Kto to jest?" i wykonywać 
proste polecenia np “Chwyć 
zabawkę”

• Połączyć dwa słowa, takie jak 
“nie spać” lub "więcej jabłek".

Cześć Kochanie

Jaki to
kolor?

Niebieski

Więcej jabłek
proszę

bat

Nie spać
grr, grr

mapa
ba

Mama

Bat - mat - kat


