
Kiedy najlepiej zgłosić się do logopedy?

 

Do logopedy warto zgłosić się zawsze gdy mowa dziecka wzbudza nasz niepokój i 
obserwujemy,  że  jest  ona  niezrozumiała  i  mało  komunikatywna.  Na  pewno  nie  warto 
czekać, aż problem sam zniknie.

Czasami wystarczy konsultacja z logopedą, który pokaże ćwiczenia usprawniające narządy 
artykulacyjne lub masaż logopedyczny a dzięki nim może poprawić się wyrazistość mowy i 
nie będzie konieczna długotrwała terapia logopedyczna.

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja sobie ją od otoczenia drogą 
naśladownictwa. Największe znaczenie w procesie przyswajania mowy ma słuch. Kontrolę 
ruchów  narządów  mownych  umożliwiają  dziecku  odbierane  wrażenia  kinestetyczne  i 
słuchowe.

Jak rozwija się mowa dziecka?

 

OKRES MELODII (0-1 r. życia)

• Początkowo dziecko komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku;

• W 2-3 miesiącu niemowlę zaczyna GŁUŻYĆ

• (głużą również dzieci głuche);

• Około  6-7  miesiąca  życia  pojawia  się  GAWORZENIE,  charakteryzuje  się 

powtarzaniem przez  dziecko  dźwięków,  wydawanych przez  nie  przypadkowo lub 

posłyszanych z otoczenia;

• Około 7-8  miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę. Na ton ostry dziecko 

reaguje płaczem, uśmiecha się, gdy przemawia się do niego pieszczotliwie;

• Pod koniec 1 roku życia rozwija się rozumienie, które znacznie wyprzedza mowę 

samodzielną.

OKRES WYRAZU (OD 1 DO 2 r. życia)

• Około 12 miesiąca pojawiają się pierwsze wyrazy typu mama , tata;

• W wieku 14-15 miesięcy zaczyna wypowiadać więcej pojedynczych wyrazów;

• W tym okresie dziecko używa wszystkich samogłosek, oprócz nosowych ą,ę.

• Ze spółgłosek  wymawia:  p,b,m,t,d,n,k,g,ś,  czasem ć.  Pozostałe  głoski  zastępuje 

innymi o zbliżonym miejscu artykulacji.



                           

OKRES ZDANIA (OD 2 DO 3 r. życia)

• Dziecko  zaczyna  rozumieć  rozmowę  rodziców,  dotyczącą  członków  rodziny, 

przedmiotów interesujących je lub aktualnych wydarzeń;

• Najwięcej nowych słów dziecko przyswaja sobie w 2-3 roku życia;

• Dziecko powinno wypowiadać głoski:

◦ wargowe: p,b,m oraz pi,bi,mi;

◦ wargowo-zębowe: f,w,fi,wi;

◦ środkowojęzykowe: ś,ź,ć,dź,ń,j,ki,gi;

◦ przedniojęzykowo-zębowe: t,d,n oraz

◦ przedniojęzykowo-dziąsłowe: l.

• Pod koniec tego okresu mogą pojawić się: s,z,c a nawet sz,ż,cz.

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ

(OD 3 DO 7 r. życia)

• Artykulacja coraz bardziej zbliża się do prawidłowej;

• Samogłoski e,o mogą być zastępowane przez a;

• Spółgłoski sz,ż,cz,dż najczęściej zastępowane są przez

• s-z-c-dz,  ś-ź-ć-dź, a głoska r przez l;

• Głoski s-z-c-dz, ś-ź-ć-dź, sz-ż-cz-dż mogą być mylone;

Dziecko siedmioletnie – (rozpoczynające pierwszą klasę) powinno wypowiadać wszystkie 
głoski prawidłowo.

Rodzice zwróćcie uwagę czy Wasze dziecko:

• nie ssie zbyt długo smoczka lub palca;

• nie wysuwa języka podczas mówienia;

• nie śpi lub nie ogląda telewizji z otwartą     buzią;

• nie słucha radia lub telewizji zbyt głośno;

• nadal się ślini;



• ma prawidłowy zgryz;

• potrafi wykonać „Gimnastykę buzi na wesoło” z naszego folderu;

 
JEŻELI COŚ WZBUDZA TWÓJ NIEPOKÓJ ZGŁOŚ SIĘ DO LOGOPEDY

 
Logopedzi w poradni prowadzą:

• diagnozę logopedyczną

• terapię logopedyczną-indywidualne ćwiczenia mowy

• terapię jąkających się

• przesiewowe badanie słuchu

 

Warunki przyjęcia dziecka i młodzieży na terapię logopedyczną:

• pisemna prośba rodziców (arkusz dostępny w poradni)

• diagnoza logopedyczna wraz z poradą może trwać od 30 do 60 minut.

• terapia logopedyczna odbywa się regularnie co dwa tygodnie około 30 minut.
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