
Kiedy do logopedy? 
Zdania na temat tego, kiedy z dzieckiem powinno się iść do logopedy, są bardzo podzielone. Przeważnie rodzice wyczuwają intuicyjnie, że ich 

dziecko nie mówi poprawnie, ale niestety uspakajani przez otoczenie, babcię, sąsiadkę, a czasem nawet lekarza pediatrę czekają w nadziei, że z czasem 
dziecko wyrośnie z problemu. Są też tacy rodzice, którzy wskutek ciągłego obcowania z dzieckiem i łatwości porozumienia w sobie znany sposób nawet 
nie zdają sobie sprawy z istnienia problemu Inni z kolei przychodzą do specjalisty z dwulatkiem nie wymawiającym głoski „sz” i „r”.   

Zatem kiedy zdecydować się na wizytę u logopedy? 
 

 Gdy dziecko ma 6 miesięcy i nie wydaje niezamierzonych dźwięków – nie głuży! 

 Gdy dziecka ma 9 miesięcy i nie gaworzy (nie powtarza usłyszanych dźwięków i nie „bawi się” wypowiadanymi przez siebie dźwiękami) ! 

 Gdy dziecko ma 2 lata i: 
nie naśladuje dźwięków naturalnych (odgłosów przyrody, pojazdów, przedmiotów),  
nie wypowiada świadomie słów: mama, tata,  
nie próbuje powtarzać wypowiedzi innych osób, 
nie wypowiada samogłosek: a, o, u, i, y, e, 
nie wypowiada spółgłosek: m, p, b, n, t, d, l. 
 

 Gdy dziecko ma 3 lata i: 
nie chce mówić, 
nie mówi krótkimi zdaniami,  
nie zadaje pytań, 
nie wypowiada samogłosek, 
 

 Gdy dziecko ma 4 lata i nie wymawia prawidłowo głosek: s, z, c, dz (zamienia je na ś, ź, ć, dź lub wymawia je międzyzębowo), 

 Gdy dziecko ma 5 lat i nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż. 

 Gdy dziecko ma 6 lat i: 
nie wymawia prawidłowo głosek: sz, ż, cz, dż, 
nie wymawia głoski: r, lub zamienia ja na głoskę l lub j, 
nie wymawia głoski k, g, lub zamienia je na t,d, 
nie potrafi powiedzieć jaką głoskę słychać na początku i na końcu wyrazu, 
nie potrafi dokonać syntezy krótkiego wyrazu ( z wypowiedzianych pojedynczo głosek – na przykład: k – o – t; d – a – ch nie potrafi złożyć 
słowa) . 
 

 Gdy dziecko zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi:  
„b” wymawia jak „p”, 
„d” wymawia jak „t”, 
„g” wymawia jak „k”, 
„w” wymawia jak „f”, 

             „z” wymawia jak „s”, 
         „ż” wymawia jak „sz” . 

 Gdy u dziecka zakłócona jest płynność wypowiedzi. 
 
 Gdy dziecko nawykowo oddycha buzią lub wymawia głoski miedzyzębowo (wsuwa język międzyzęby) lub bocznie (wymowa boczna przypomina 

mowę kaczora Donalda ). 

 Zawsze wtedy gdy intuicja podpowiada, że coś z mową dziecka jest nie tak. 
 



Gdzie szukać logopedy? 
 Zakłady opieki zdrowotnej: (wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego), 
 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (dziecko przyjmowane na wniosek rodzica), 
 Niektóre przedszkola i szkoły podstawowe (dziecko przyjmowane na wniosek rodzica), 
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