
KIEDY DO LOGOPEDY? 

Logopeda jest specjalistą zajmującym się szeroko rozumianą komunikacją 

międzyludzką, w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy i komunikacji 

językowych, na przestrzeni całego życia człowieka. Dlatego też, jakiekolwiek wątpliwości 

rodziców związane z rozwojem mowy dziecka, bądź z nieprawidłowościami w wymowie, 

powinny być skonsultowane ze specjalistą NIEZALEŻNIE OD WIEKU DZIECKA. 

Zaburzenia mowy i komunikacji mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte (przebyte 

choroby, urazy, traumy), więc możliwe jest ich występowanie na różnych etapach życia. Co 

więcej, logopedyczne badanie w okresie wczesnego dzieciństwa, nie wyklucza całkowicie 

możliwości pojawienia się trudności z mową na dalszych etapach rozwoju dziecka. Tzn., że 

rodzice przebadanego oraz dobrze rozwijającego się w danym momencie 2-latka, nie mają 

pewności, czy za kilka miesięcy / lat, nie będzie potrzebna kolejna konsultacja i pomoc 

logopedyczna.  

Z logopedycznej pomocy diagnostycznej oraz terapeutycznej korzystają zarówno 

dzieci, młodzież, jak i osoby starsze. Współpraca z logopedą może być również potrzebna już 

w okresie niemowlęcym (0-1 rok życia), kiedy dziecko nie komunikuje się jeszcze w sposób 

werbalny, ale ma trudności z ssaniem, połykaniem pokarmów, prawidłowym oddychaniem, 

czy też problemy z innymi czynnikami związanymi z komunikacją niewerbalną (np.: 

zaburzona reakcja na dźwięki, kontakt wzrokowy, rozumienie).  

Niewątpliwie zauważalny jest wzrost świadomości rodziców, lekarzy specjalistów i 

grona nauczycielskiego dotyczącej zarówno rozwoju mowy dziecka, jak i możliwości 

uzyskania ewentualnej pomocy logopedycznej, dlatego też w gabinetach logopedycznych 

pojawiają się coraz młodsi pacjenci. Niemniej jednak, ogólna wiedza w tym zakresie wciąż 

jest niewystarczająca. Wśród rodziców nadal może występować niepewność – co i kiedy jest 

nieprawidłowością, oraz niezdecydowanie do podjęcia decyzji o konsultacji logopedycznej. 

Czujność rodziców nadal bywa usypiana przez otoczenie: uspokajanie, powielanie mitów i 

błędnych założeń dotyczących mowy dzieci. Zdarza się, że nawet, gdy rodzice podejrzewają 

problemy z mową u swojego dziecka, z różnych przyczyn nie od razu decydują się na 

spotkanie ze specjalistą.  

 



RODZICU!  

JEŻELI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI CO DO WYMOWY,  

CZY TEŻ ROZWOJU MOWY SWOJEGO DZIECKA,  

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ  

DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. 

 

Nie powinno się bagatelizować żadnego problemu z mową dziecka, gdyż niektóre 

problemy pogłębiają się, bądź nawarstwiają, powodując opóźnienie i/lub obniżenie zarówno 

potencjalnych rezultatów terapeutycznych, jak i potencjalnych osiągnięć rozwojowych 

dziecka. Poza tym, skutki nawet tych „drobnych” wad artykulacyjnych, w przyszłości mogą  

przyczynić się do powstania u dziecka bardziej skomplikowanych problemów, np. o podłożu 

emocjonalnym.  

Z punktu widzenia logopedycznego, każda nieprawidłowość dotycząca komunikacji 

jest tak samo istotna - zarówno brak mowy czynnej, osłabienie narządów artykulacyjnych, jak 

i niewłaściwa realizacja głosek. Czym innym natomiast są trudności w życiu codziennym 

spowodowane nieprawidłowościami z mową, które to mogą mieć różny stopień nasilenia.    

Nie warto więc zwlekać z wizytą u logopedy, zwłaszcza, że większość trudności z mową                        

i wymową dziecka nie przechodzi samoistnie. Natomiast to, w jakim momencie pojawimy się 

u specjalisty, może mieć wielkie znaczenie w procesie terapeutycznym. Im wcześniejsza 

interwencja logopedyczna, tym szybsze i skuteczniejsze efekty możemy uzyskać. Co prawda 

zdarza się, że obawy rodziców bywają "na wyrost" – wtedy po prostu dowiadują się, że ich 

dziecku nie jest potrzebna pomoc logopedyczna na tym etapie. Jednak w większości 

przypadków, przeczucia rodziców są słuszne. 

 Najczęstszymi pacjentami w gabinecie logopedycznym są dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3). Dzieci w tym przedziale wiekowym, konfrontują się                       

z inną rzeczywistością niż dotychczas (przedszkole, szkoła), gdzie czasem panie nauczycielki 

obiektywną obserwacją zauważają u dziecka niektóre nieprawidłowości w komunikowaniu 

się. W tym okresie, dzieci często poddawane są również przesiewowym badaniom 

logopedycznym, po których kierowane są na pogłębioną diagnozę logopedyczną, jeśli jest 

taka potrzeba. Należy mieć jednak na uwadze, iż przesiewowe badania logopedyczne, choć są 

istotne pod względem wykrywalności wad wymowy, nie są równoważne z kompletnym 

badaniem logopedycznym. Diagnoza logopedyczna nie ogranicza się jedynie do wykrywania, 



bądź wykluczania wad wymowy u dzieci. Owszem, obejmuje swym obszarem ocenę 

możliwości artykulacyjnych, ale zwraca również szczególną uwagę na prawidłowość rozwoju 

mowy, zasób słownictwa, ocenę budowy i sprawności narządów artykulacyjnych, oraz inne 

umiejętności komunikacyjne - czyli ocenę percepcyjnych i produktywnych funkcji biorących 

udział w procesie porozumiewawczym. Dlatego też, niezależnie od wieku dziecka, z 

konsultacji logopedycznej warto skorzystać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do 

wymowy, lub problemów związanych z rozwojem mowy dziecka. 
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NIEPOKOJĄCE OBJAWY W WYMOWIE I ROZWOJU MOWY 

DZIECKA: 

PO 6 MIESIĄCU ŻYCIA 

 brak reakcji na dźwięki otoczenia, np.: dziecko nie odwraca główki w kierunku, z 

którego dochodzi dźwięk, nie reaguje na zmianę tonu głosu, głośności, różnorodność 

melodii – brak jakiekolwiek reakcji (np.: ruchy rączkami, nóżkami, zmiana mimiki 

twarzy) 

 brak prymarnych zachowań komunikacyjnych (m.in. wyciąganie rączek, szukanie 

wzrokiem) 

 brak lub ubogie gaworzenie (nie powtarza zasłyszanych sylab, np.: ma-ma-ma, ba-ba-

ba) 

 brak uśmiechu 

 wprowadzając pokarmy stałe - trudności z jedzeniem, połykaniem pokarmów, 

problem z żuciem, brak ssania, towarzyszące krztuszenie się 

PO 9 MIESIĄCU ŻYCIA 



 problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego 

 brak naśladownictwa 

 brak gestu wskazywania palcem 

 niemożność skupienia uwagi 

PO 12 MIESIĄCU ŻYCIA 

 brak wymawiania prostych słów, wyrazów dźwiękonaśladowczych 

 niezrozumiałość poleceń, zakazów, prostych słów, nazw 

 brak reakcji na pytania: np.: gdzie jest mama, gdzie jest miś? – dziecko nie wskazuje 

palcem, nie odwraca głowy w danym kierunku 

 brak posługiwania się gestem, mimiką 

 brak reakcji na imię 

 nadmierne ślinienie się 

PO 2 ROKU ŻYCIA 

 brak komunikatów werbalnych (dziecko nic nie mówi) 

 ubogi zasób słów 

 brak wypowiedzi dwuwyrazowych 

 trudności ze zrozumieniem prostych komunikatów 

 mowa niezrozumiała, nawet dla najbliższych 

PO 3 ROKU ŻYCIA 

 mowa zrozumiała tylko dla najbliższego otoczenia 

 brak dążenia do zadawania pytań 

 brak głosek: [w, f, k, g] 

 niski zasób słownictwa biernego i czynnego 

PO 4 ROKU ŻYCIA 

 utrzymujące się zamiany [k – t], [g – d] 

 mylenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np.: bułka – półka 

 substytucje samogłoskowe 

 utrzymujące się zastępowanie [r – j] 

PO 5 ROKU ŻYCIA 



 brak głosek: [sz, ż, cz, dż] 

 brak samogłosek nosowych: [ą, ę] 

 błędy gramatyczne w wypowiedziach słownych 

PO 6 ROKU ŻYCIA 

 brak którejkolwiek głoski 

 którakolwiek z głosek wypowiadana jest niewłaściwie 

 utrzymujące się substytucje głoskowe (zamiana poszczególnych głosek na inne, 

niezależnie od tego, czy dziecko potrafi je wymówić) 

 

NIEZALEŻNIE OD WIEKU 

 wysuwanie języka między zęby podczas mówienia 

 którakolwiek z wymawianych przez dziecko głosek brzmi nietypowo (np. [r] 

gardłowe) 

 oddychanie torem ustnym (stale otwarta buzia) 

 trudności związane z aparatem artykulacyjnym (sprawność i budowa narządów 

mowy), które wyraźnie utrudniają funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach, np.: 

jedzenie, picie, spanie, mówienie.  

 problemy ze słuchem, np.: nie rozumienie, lub niewyraźnie słyszenie mowy, brak 

reakcji na polecenia słowne, częste przekręcanie wyrazów, głośne nastawianie 

regulatora głośności w telewizorze, radio, telefonie, komputerze, itp.  

 trudności ze zrozumieniem mowy/poleceń  

 trudności z płynnością mowy  

 ograniczenia komunikacji werbalnej w określonych sytuacjach, miejscach, lub w 

obecności niektórych osób  

 brak, bądź zaburzony kontakt wzrokowy 

 

 

 


