
Mamo, pomós mi !!! 

Sce mówić ładnie, 

Tak jak Symek                                                                                   

 ajbo Jafał.                                                                                        

                                                                                                                                          

            DRODZY RODZICE!                                                            

                                                                                                                                                                                   

Znajdźcie czas!                                                                                                                                       

Słuchajcie z uwagą opowieści dziecka tak, 

jak chcielibyście, aby ono słuchało Was !!! 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

“Mowa jest zwierciadłem duszy 

człowieka i trzeba o nią dbać...”-  

                                       

   - ojciec polskiej logopedii Leon Kaczmarek 

 

 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w  Gorajcu, dzieci z oddziału przedszkolnego 

mogą liczyć na pomoc logopedy. Te, które mają problemy w mówieniu,  

z wadami wymowy, mają organizowane zajęcia logopedyczne.  

 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW  



CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ W MOWIE DZIECKA ? 

1. Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę- 

jest to tendencja, która nie wycofa się samoistnie, a w przyszłości może 

spowodować seplenienie miedzyzębowe. 

2. Nawykowo „mówi przez nos”. 

3.Zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy. 

4. Wątpliwości, czy dziecko dobrze słyszy. 

5.Opóźnienia w nabywaniu poszczególnych sprawności językowych są dłuższe 

niż 6 miesięcy. 

6. Dziecko nie próbuje się komunikować z otoczeniem, nie rozumie mowy 

innych osób, nie reaguje na polecenia, nie jest zainteresowane kontaktem  

z rówieśnikami. 

7. Substytucja głosek dźwięcznych na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast 

domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast 

głowa mówi kłowa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta). 

8.Dziecko pod koniec 3 roku życia  nie wymawia którejkolwiek z samogłosek 

ustnych: a, o, u, e, i, y. 

9.Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi, nie znanymi w języku 

polskim, używa „obcego” dla nas dźwięku, np. wymawia „r” gardłowo. 

10.Dziecko wyraźnie jąka się (miewa częste blokady i uporczywie powtarza 

jakąś głoskę lub ma utrudniony start mowy). Jednakże, jeśli zauważymy  

u dziecka lekkie zacinanie, powtarzanie sylab nie wpadajmy w panikę – może to 

być typowa, fizjologiczna niepłynność mowy. Bierze się ona stąd, że w wieku 

przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (to, co dziecko 

rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich myśli, 

a to może powodować rozwojową niepłynność mowy. 

DROGI RODZICU! Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko poprawnie się 

wypowiada, skontaktuj się z logopedą! WCZESNE ROZPOCZĘCIE TERAPII 

ZWIĘKSZA SZANSE NA SUKCES. 



 


