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Dziecko samo wyrośnie z wady wymowy. Z wadą wymowy dziecka należy zgłosić się 

do logopedy. 

Wizyta u specjalisty nie jest konieczna, jeśli 

wada nie zagraża zdrowiu. 

Do specjalisty należy się zgłosić tuż po 

wykryciu wady/ nieprawidłowości w 

mowie. Upływający czas działa 

niekorzystnie. 

CHŁOPCY MÓWIĄ PÓŹNIEJ. Obiegowe, stereotypowe, dawne opinie na 

ten temat są nieprawdziwe. Nie ma 

badań, normy mówiącej o tym, że płeć ma 

wpływ na początek rozwoju językowego. 

„Jego tata mówił później, on pewnie też 

niedługo zacznie”. (o dwulatku, trzylatku) 

Dwulatek powinien wypowiadać określoną 

liczbę słów. Czasem wystarczą drobne 

sugestie do pracy w domu i mowa dziecka 

automatycznie się uruchamia. Często jednak 

maluch wymaga dodatkowych konsultacji. 

„To minie”. Nic samo nie minie. Należy działać, 

najlepiej wspólnie. 
Logopedia rozpoczyna się w przedszkolu. Logopedia rozpoczyna się już od 

pierwszych odruchów ssania, dziecko ma z 

nią kontakt poprzez żuci, gryzienie, 

odgryzanie. 

Brak głoski /r/ w wieku 3,4,5 lat to kłopot. Głoska /r/ powinna pojawić się w mowie 

dziecka najpóźniej ok. 6 roku życia, jest 

więc na nią czas . 

Praca logopedy to jedynie wywoływanie 

głosek. 

Logopedia to dziedzina łącząca w sobie 

wiele umiejętności. Logopeda zajmuje się 

więc rozwojem językowym w ogóle, 

sprawnością językową, trudnościami w 

pisaniu i czytaniu, rozwijaniem mowy i 

systemu językowego oraz wieloma innymi 

kwestiami. 



Otwarta buzia to wynik zamyślenia i fiksacji 

np. przed telewizorem. 

Dziecko nie może mieć stale otwartej buzi, 

otwarta może ona być jedynie w trakcie 

mówienia. Niedomknięte usta świadczą 

m.in. o nieprawidłowym torze oddechowym, 

przerośniętym migdałku... Otwarta buzia 

wymaga kontroli laryngologicznej. 

Obowiązkowo. 

Logopeda pracuje sam. Logopeda współpracuje z takimi 

specjalistami jak laryngolog, ortodonta, 

otolaryngolog, okulista, chirurg, 

fizjoterapeta, psycholog, pediatra, 

psychiatra, oligofrenopedagog, 

surdopedagog…  

Spieszczanie mowy jest słodkie. Nie należy spieszczać mowy u dzieci. 

Specjaliści zalecają mówić normalnie, 

językiem prostym i zrozumiałym. Jestem 

jednak w stanie zrozumieć miłe, słodkie, 

spieszczone słówko wypowiedziane do 

małego słodziaka  

Wędzidełko podjęzykowe 

rozciągnie się. 

Zbyt krótka noga nie rozciąga się, zupełnie 

jak skrócone wędzidełko pod językiem, 

które ogranicza ruchomość języka i wpływa 

na sposób realizacji głosek. Takie 

wędzidełko należy podciąć. 

Logopeda wyleczy dziecko. Logopeda pomaga wyeliminować 

nieprawidłowości w rozwoju językowym, 

ale dzieje się to tylko we współpracy z 

domem dziecka i dzięki systematycznej 

pracy. 

Ortodoncja nie ma wpływu na logopedię. Krzywy zgryz, nieprawidłowe połykanie, 

zła pozycja spoczynkowa języka – to i wiele 

innych ma wpływ na kwestie związane z 

mową. 

Dbajmy o dzieci, obserwujmy je, bądźmy dla nich najlepszymi 

specjalistami, ale… nie bójmy się prosić o pomoc . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61TKGT3XY5o 


