
Terapię logopedyczną rozpoczyna dziecko, u którego w wyniku 
diagnozy stwierdzono, że wymowa lub poziom mowy jest 

nieprawidłowy i wymaga korekty zaburzeń.

Czas trwania terapii uzależniony jest od wielu czynników, m.in. 
od głębokości i zakresu zaburzeń, wieku dziecka, poziomu jego 

świadomości, zaangażowania, częstotliwości spotkań z logopedą 
i współpracy z rodzicami.



Najistotniejszym z wymienionych głównych czynników, który ma 
wpływ na przebieg terapii, jest WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, 
ponieważ jest to jedyny czynnik na który mamy realny wpływ.

Pozostałe czynniki są od nas niezależne, z góry musimy je przyjąć i 
dostosować do nich terapię. Terapia logopedyczna nie będzie 

efektywna bez odpowiedniej współpracy logopedy z rodzicami 
dziecka.

Aby proces logopedyczny przebiegał prawidłowo, a efekty pracy 
były dostrzegalne, konieczna jest systematyczna praca rodzica z 

dzieckiem w domu. Należy pamiętać, że jedna wizyta w tygodniu w 
gabinecie logopedy to zdecydowanie za mało, aby uzyskać 

zadawalające efekty pracy.

Logopeda na zajęciach ćwiczy z dzieckiem, wywołuje głoski, 
zachęca do aktywności jednak to dopiero początek, a kluczem do 

sukcesu jest utrwalanie zdobytych umiejętności w domu.



Dlaczego rodzic jest tak ważny w terapii?

Po pierwsze dlatego, że jest z dzieckiem na co dzień, ma możliwość 
każdego dnia utrwalać czynności, których dziecko nauczyło się na 

terapii.

Po drugie, aby nauczyć dziecko nowych, prawidłowych nawyków, 
niezbędna jest codzienna określona liczba powtórzeń, żeby nawyk 
ten został utrwalony, np. że podczas wymowy głoski [sz] czubek 

języka podnosimy do góry.

Po trzecie…”Świadomy rodzic dostrzega potrzeby swojego dziecka i 
towarzyszy mu w pokonywaniu przeróżnych trudności życiowych, 

w tym związanych z rozwojem mowy”.



Zaangażowanie dziecka jest tym większe im większe jest 
zainteresowanie rodzica!

Zaangażowanie rodzica podnosi motywację dziecka do pracy.

Rodzicu, nie bój się pytać, jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, 
na czym polega zadanie wykonywane na terapii.

Zapraszam na konsultacje indywidualne. 

Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod nr. tel. 609 979 447.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Daria Bielecka

logopeda


