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RODZICE ! 

 Wasze dziecko będzie mówiło dobrze, będzie operowało dużym zasobem słów  

i pojęć, jeżeli będziecie mieli z nim stały kontakt słowny. 

Uczcie je wierszyków, piosenek, przysłów. Dajcie możliwość swobodnego 

wypowiadania się. Znajdźcie czas by spokojnie wysłuchać tego, co ma do 

powiedzenia. 

Jeżeli zauważycie, że mowa Waszego dziecka odbiega od mowy jego rówieśników to: 

- zgłoście się z dzieckiem do logopedy; 

- zadbajcie o to, by dziecko wykonywało wszystkie zalecane przez logopedę 

ćwiczenia; 

- nie opuszczajcie wyznaczonych przez logopedę wizyt; 

- nie zniechęcajcie się pozornym brakiem postępów, szczególnie w początkowej fazie 

ćwiczeń; 

- pamiętajcie, że wada wymowy - uciążliwa przede wszystkim dla Waszego dziecka - 

nie jest jego winą, dbajcie więc o atmosferę życzliwości w domu; 

- jeżeli Wasze dziecko jąka się, jest to najprawdopodobniej uzewnętrznienie nerwicy; 

- jeżeli zauważycie, że dziecko myli końcówki wyrazów, nie zawsze rozumie co się do 

niego mówi, nie reaguje na głos nie widząc twarzy, w rozmowie wodzi wzrokiem za 

ustami rozmówcy, zgłoście się do laryngologa lub foniatry w celu zbadania słuchu. 

Może bowiem okazać się, że dziecko nie słyszy. 



- bądźcie w stałym kontakcie z wychowawcą klasy, aby razem pomagać dziecku 

przezwyciężać jego problem. 

 

CZYM  SĄ WADY WYMOWY 

 To różnego rodzaju odchylenia od obowiązującej normy językowej, czyli 

powszechnego sposobu mówienia. 

Mogą to być np drobne zniekształcenia wymawianych głosek czy też dźwięków 

mających jakieś znaczenie. Bardzo poważne zaburzenia powodują, że mowa staje się 

niezrozumiałym bełkotem. 

Wadą wymowy może też być nieprawidłowe posługiwanie się formami 

gramatycznymi. (używanie nieprawidłowych połączeń wyrazów, związków 

składniowych, liczb, przypadków, czasów),które powinno zna dziecko w danym 

wieku. 

Do wad wymowy zaliczamy też jąkanie i zbyt mały zasób słownictwa. 

 

RODZAJE ZABURZEŃ 

- dyslalie, 

- reranie, 

- bezdźwięczność, 

- nosowanie,  

- seplenienie 

- jąkanie. 

Przyczyną dyslalii bywa zły zgryz, spowodowany nieprawidłową budową szczęki lub 

jej uszkodzeniem, krzywym wyrastaniem zębów lub ich utratą. 

Innym źródłem wad wymowy są zaburzenia słuchu lub słuchu fonematycznego, dzięki 

któremu rozróżniamy podobnie brzmiące głoski. 

Złe funkcjonowanie słuchu może być wrodzone lub nabyte (na skutek wypadku, 

choroby lub działania innych czynników uszkadzających). 



Ścisły związek z nieprawidłowym mówieniem może też mieć rozszczep podniebienia, 

niedostatecznie rozwinięte mięśnie warg, języka, uszkodzenia ośrodków mowy  

w mózgu, różnego rodzaju nerwice i zaburzenia psychiczne. 

Także u osób mówiących wcześniej poprawnie, mogą wystąpić poważne zaburzenia 

mowy ! 

Są to afazje, będące skutkiem ciężkich uszkodzeń mózgu w wyniku wypadku, rozwoju 

guza, wylewu lub nagłego spadku ciśnienia tętniczego. Uszkodzenie lewej strony 

czaszki, gdzie znajdują się ośrodki mowy, może sprawić, że człowiek wysławiający 

cię wcześniej normalnie, nie jest w stanie powiedzieć zrozumiałego zdania. 

 

 KIEDY DO SPECJALISTY ? 

Trzylatek powinien na ogół wymawiać wszystkie samogłoski i większość spółgłosek. 

Czterolatkowi zwykle nie sprawia kłopotów wymowa  s, z, c, dz;  a pięciolatkowi  sz, 

ż, cz, dż. 

Sześciolatek umie wypowiadać nawet tak trudną głoskę jak r.  

Kiedy dziecko nie wymawia ich lub wymawia bardzo niewyraźnie, zamienia je, jąka 

się lub ma inne w/w problemy z mową, jak najszybciej potrzebne jest badanie, 

diagnoza i ewentualna pomoc logopedy. 

W zależności od rodzaju problemów, terapia trwa od kilku tygodni, miesięcy do kilku 

lat. 

Logopedów można znaleźć w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

placówkach służby zdrowia lub prywatnych gabinetach. 
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Jeśli masz problem zgłoś się ! 


