
Nurtujące pytania 

 

Kto to jest logopeda? 
Logopeda jest specjalistą, który może: 

• Nauczyć Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego. 

• Nauczyć je prawidłowo połykać. 

• Nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać. 

• Pomóc mu „pozbyć się jąkania” (niepłynności mówienia). 

• Nauczyć je jak dbać o swój głos. 
• Pomóc mu w nauce czytania i pisania, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

• Nauczyć je różnicować głoski do siebie podobne. 

Kiedy należy udać się do logopedy? 

• Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Niestety na każdym etapie wiekowym jest 

to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej się zwlekasz, tym bardziej wada się utrwala. 

• Niepokoją Cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy. 

• Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos. 

• Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: 

      d na t (np. zamiast domek mówi tomek),  

      w na f (zamiast woda mówi fota),  

      g na k (zamiast gęś mówi kęś),  

      b na p (zamiast buda mówi puta). 

• Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia. 

• W  wieku  7 lat  Twoje  dziecko  powinno  mówić  poprawnie. 

Jakie są przyczyny problemów z wymową? 

• Zbyt długie karmienie butelką 

• Zbyt długie ssanie smoczka 

• Ssanie kciuka 

• Dłużej utrzymujący się katar 

• Przerośnięty trzeci migdał 

• Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi 

• Infantylny sposób połykania 

• Wada zgryzu 

• Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe 

• Wczesna próchnica zębów mlecznych 

• Rozszczep podniebienia lub /i warg 

• Nieprawidłowe oddychanie 

• Niedosłuch 

• Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka) 

Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy? 

• Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie) 

• Badania sposobu połykania 

• Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu 

• Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego 

• Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się 

• Badania pamięci słuchowej dziecka 

• Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych 

• Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji. 

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej? 



• Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy 

• Od sprawności umysłowej dziecka 

• Od sprawności aparatu artykulacyjnego 

• Od prawidłowej kompleksowej diagnozy 

• Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu   

• Od  wczesnego rozpoczęcia terapii 

• Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii 

• Od porozumienia terapeuty z rodzicem 

Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego? 

• Od rodzaju zaburzenia 

• Od rozległości deficytów 

• Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię 

• Od współpracy terapeuty z rodzicami 

• Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem 

 


