LOGOSTACJA
Witam bardzo serdecznie w kolejnej części LOGOSTACJI. Poprzednio omawiane były
zagadnienia prawidłowego rozwoju mowy dziecka. A co się dzieje, kiedy ten rozwój
przebiega nieharmonijnie? Wówczas potrzebna jest pomoc logopedy – czyli specjalisty,
którego zadaniem jest kształtowanie mowy, zapobieganie zaburzeniom w jej zakresie oraz
korygowanie wad wymowy.
Częstym problemem rodziców (i nie tylko) jest odpowiedzenie sobie na pytanie, kiedy jest ten
właściwy moment, aby rozpocząć terapię logopedyczną. Rozwiązanie tego zagadnienia
odnajdą Państwo w poniższych rozważaniach.
Co powinno wzbudzać niepokój?
1. Jeśli dziecko wypowiada głoski w sposób nieprawidłowy, bez względu na wiek (np.
wsuwa język między zęby, praca języka jest niesymetryczna – ucieka na bok,
dźwięki mowy są nieprzyjemne w odsłuchu, głoską r przypomina wymowę francuską
lub niemiecką);
2. Na danym etapie mowy nie pojawiają się kolejne głoski, których obecność jest
obligatoryjna (porównaj tekst LOGOSTACJA część pierwsza), np.:
 dziecko trzyletnie posługuje się pojedynczymi słowami, nie buduje prostych
zdań, nie zadaje pytań, lub w ogóle nie mówi;
 dziecko czteroletnie nie wymawia głosek k, g, p, b, s, z, c, dz (lub innych,
które do tego momentu pojawić się powinny);
 dziecko pięcioletnie nie wymawia głosek s, z, c, dz;
 dziecko sześcioletnie nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż lub r;
3. Jeśli zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi, np. g zamienia na k, d zamienia na
t, b-p, w-f, z-s, ż-sz, itp.;
4. Jeśli dziecko się jąka;
5. Jeśli budowa anatomiczna aparatu artykulacyjnego jest nieprawidłowa (w zakresie
języka, warg, podniebienia);
6. Jeśli dziecko mówi przez nos, a nie przez usta (i nie jest to spowodowane infekcją
górnych dróg oddechowych, katarem);
7. Kiedy podejrzewamy, że dziecko ma problemy ze słuchem, lub jeśli ta dysfunkcja
została już zdiagnozowana;
8. Jeśli wadzie zgryzu towarzyszy również wada wymowy (a nie zawsze musi się tak
dziać).

Najprościej można powiedzieć, że do logopedy udać się powinno wówczas, jak tylko pojawią
się jakiekolwiek czynniki lub objawy wzbudzające niepokój rodzica. Logopeda, jako
specjalista w swojej dziedzinie, na pewno dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na
wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.
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