
10 zasad domowej profilaktyki logopedycznej 

 “Włącz się” do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.  

 Analizuj przyrost jego umiejętności językowo – komunikacyjnych, 

a w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się ze specjalistą.  

 Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia.  

 Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy 

i wymowy – ucz je powtarzać.  

 Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj 

“granice”.  

 Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem, czytanym – naucz je obcować 

z książkami i dbać o nie.  

 Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.  

 Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki 

dorysowania i malowania.  

 Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro 

– i makroelementy.  

 W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o 

konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.  

 

 

Jakie są wady wymowy? 

 Seplenienie międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka 

między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.  

 Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek: s, z, c, dz, ś, ź, 

ć, dź, sz, ż, cz, dż strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest 

niesymetrycznie.  

 Seplenienie proste występuje, gdy głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż są przez 

siebie zastępowane.  

 Reranie to nie wymawianie głoski r i zastępowanie jej przez l lub j albo 

wymawianie nieprawidłowe: wargowe, tylnojęzykowe, przyzębowe, gardłowe (tzw. 

francuskie r).  

 Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się w zamienianiu głosek k na t 

oraz g na   

 Mowa bezdźwięczna występuje, gdy głoski dźwięczne zastępowane są przez ich 

bezdźwięczne odpowiedniki.  

 Nosowanie to wymawianie głosek ustnych “przez nos” oraz trudności w wymowie 

głosek nosowych.  

 

 

Zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki 

 Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne. Do dziecka 

mówimy powoli i wyraźnie. Należy unikać języka dziecinnego (spieszczania) w 

trakcie rozmowy z dzieckiem. 



 W okresie kształtowania mowy dziecko nie powinno kontaktować się z osobami, 

które mają wady wymowy, ponieważ wadliwa wymowa otoczenia wywołuje i 

utrwala wadliwą wymowę dziecka. 

 Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. 

W przypadku, gdy brak takiej reakcji, można podejrzewać niedosłuch. Konieczna 

jest wtedy kontrola. 

 Nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką 

uwagą, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co 

przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy. 

 Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane 

słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę. Hamuje to chęć do mówienia, a co z 

tym idzie w konsekwencji dalszy rozwój mowy. 

 Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne 

filmów i rozmawianie na ich temat. Czytajmy naszym dzieciom chociaż 10 minut 

dziennie. 

 Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować 

niedosłuch, a w następstwie dyslalię lub niemotę. 

 Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, 

podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), konieczne jest zapewnienie opieki 

lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy. 

 Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się ręką prawą 

w okresie kształtowania mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju 

sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Prowadzi to 

często do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania. 

 Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko 

nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, 

niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji 

zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać 

nieprawidłowo. Tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, 

trudne do zlikwidowania. 

 Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, 

a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy. Nie opierajmy się wyłącznie na 

niezbyt fachowych pod tym względem diagnozach lekarskich.  


