Wielu rodziców zastanawia się, kiedy udać się z dzieckiem do logopedy.
Najlepiej zrobić to wtedy, kiedy pojawia się pierwszy niepokój i niepewność
co do tego, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo.
Do logopedy należy udać się kiedy:
1.
Czujesz niepokój i zauważyłaś, że mowa Twojego dziecka opóźnia się lub
występują inne niepokojące objawy. Pamiętaj o tym, że im szybciej rozwiejesz
swoje wątpliwości u specjalisty, tym zwiększasz szanse na szybsze rozwiązanie
problemu.
2. Profilaktycznie, aby sprawdzić czy rozwój mowy przebiega prawidłowo i
dowiedzieć się, jak można ten rozwój wspierać

Objawy, z którymi trzeba udać się do specjalisty:
- brak gaworzenia lub jego opóźnienie (norma między 6 a 7 miesiącem)
- dziecko między 6 a 7 miesiącem nie reaguje na odgłosy, dźwięki, nie odwraca
się w kierunku dźwięku
- dziecko w wieku 12 miesięcy nie kojarzy pierwszych słów oraz dźwięków z
osobą lub rzeczą
- nie pojawiają się pierwsze słowa pod koniec okresu melodii (około 1 roku
życia)
- mowa rozwija się bardzo wolno i znacznie się opóźnia w porównaniu do
rówieśników
- dziecko zacina się
- mało mówi lub nie mówi wcale
- pomimo kilku lat dziecko jest niezrozumiałe dla otoczenia, mówi bełkotliwie i
niewyraźnie
- nie dąży do kontaktu z ludźmi
- w wieku 5 lat nie pojawia się głoska „sz”, „ż”, „cz, „dż”
- pod koniec 5 roku życia nie pojawia się głoska „r”
- głoski są zniekształcone (np. deformacje międzyzębowe)
- konsekwentnie zamienia dane głoski na inne
- ma wygórowany odruch wymiotny
- ma problemy z odgryzaniem, żuciem oraz połykaniem różnorodnych
pokarmów
- wykazuje dużą nadwrażliwość jamy ustnej ( nie lubi mycia zębów, dotykania
obrębu warg, wizyt u dentysty z powodu nadwrażliwości)

- ma skrócone wędzidełko podjęzykowe lub wydaje Ci się, że może mieć
nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny
- nie słyszy dźwięków
- ma przewlekłe infekcje uszu
- nawykowo oddycha przez usta
- chrapie
- bardzo mocno się ślini ( nie dotyczy ząbkujących dzieci)
- podejrzewamy wadę zgryzu
- głos jest słaby, zachrypnięty lub o zabarwieniu nosowym
- nagle przestaje mówić (np. w konkretnych sytuacjach
- dziecko ma obniżone lub zwiększone napięcie mięśni twarzy i narządów
mowy.
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