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Kiedy rodzic powinien udać się z dzieckiem do logopedy? 

 

Nie ma granicy wiekowej, która ograniczała by możliwość kontaktu z logopedą. 

Bierzemy pod uwagę fakt, że każde dziecko rozwija się w swoim, indywidualnym tempie. 

Warto jednak obserwować u dziecka pewne sygnały, które powodują, że spotkanie 

z logopedą warto odbyć.   

Pierwsze spotkanie z logopedą możliwe jest do przeprowadzenia nawet wtedy, 

gdy dziecko jest niemowlęciem i urodziło się przedwcześnie lub przez cesarskie cięcie.  

Warto skorzystać ze spotkania z logopedą, gdy obserwuje się u niemowlęcia następujące 

nieprawidłowości: gdy krztusi się, ssie zbyt łapczywie, pokarm mu wycieka, cmoka przy 

ssaniu, szybko się męczy, a przy tym odczuwa się u niego brak nasycenia pokarmem, kiedy 

dziecko odmawia spożywania pokarmów o mieszanej lub twardszej konsystencji, lub ma 

trudności z nauką żucia i gryzienia.  

Dobrze jest skonsultować logopedycznie dziecko, gdy permanentnie utrzymuje język 

między wargami, oddycha tylko ustami lub ustno – nosowym torem, ma wady anatomiczne 

w budowie narządów mowy lub nieprawidłowe napięcie mięśni w budowie ust i twarzy, jeżeli 

dziecko nadmiernie ślini się, czy też gdy przeszło porażenie nerwu twarzowego lub jest 

asymetryczne.  

Ważne jest spotkanie z logopedą, gdy dziecko milknie po 6 miesiącu życia, ale też 

dziecko nie mówi pierwszych słów (mama, tata, baba am...) a skończyło 1 rok życia.  

Maluch w wieku 2 lat powinien wymawiać wszystkie samogłoski oraz proste 
spółgłoski, a pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia – zacząć budować proste zdania. Jeśli 
dwulatek nic nie mówi lub mówi tylko kilka słów, gdy wymawia dźwięki w taki sposób, że 
jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała dla osoby obcej, jest to jasny znak, że należy 
udać się z nim do logopedy. 

Wskazane jest spotkanie z logopedą, w sytuacji, gdy dziecko 3 – letnie mówi 
z  językiem między zębami przy wymawianiu głosek /t, d, n, l, ś, ź, ć, dź/; 
 
Jeżeli nasz  4 – latek mówi zamiast głoski /f/- w wymawia /p, b, h/ np. foka - poka, hoka, gafa 
- gapa lub gaha, woda – boda; 

• zamiast /k, g/ wymawia /t, d/ np. kotek- totet, pęka - pęta, góra - dóra, kogut – kodut; 

• zamiast /s, z, c, dz/ wymawia /ś, ź, ć, dź/ np. sok - śok, zuch » źuch, cena -  ciena; 

• zamiast /r/ wymawia /j/ np. raj » jaj, krata » kjata, drabina – djabina; 

• gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast /b/ wymawia /p/, zamiast 
/w/ wymawia /f/ itd. np. bułka -  półka, woda - fota, zegar - sekar, dzwon -  cfon; 

• gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek. 
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          Z dzieckiem 5/6 – letnim warto udać się do logopedy, gdy mówi ono zamiast 
głosek /sz, rz, cz, dż/ - /s, z, c, dz/ np. szafa - safa, żaba - zaba, czapka - capka, 
dżem » dzem; 

• zamiast /r/ wymawia /l/, /j/ lub /ł / ryba » lyba lub łyba, rak » jak; 

• gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek; 

• przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy. 
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