
Zaangażowanie rodziców/opiekunów w terapię 

logopedyczną dziecka. 

 

Terapia logopedyczna jest konsekwencją diagnozy logopedycznej, która wykryła 

nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka i wymaga interwencji specjalisty, w celu 

likwidacji zaburzeń. Na długość trwania terapii ma wpływ wiele czynników.  

Do najważniejszych możemy zaliczyć:  

 rodzaj zaburzenia 

 częstotliwość spotkań 

 wiek dziecka, a co za tym idzie jego własne zaangażowanie w terapię 

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. 

Ze wszystkich wyżej wymienionych czynników to właśnie ten ostatni jest najistotniejszy.  

 

TAK DROGI RODZICU … OSIAGNIĘCIE SUKCESU W TERAPII BEZ TWOJEGO 

UDZIAŁU JEST NIEMOŻLIWE ! 

 

Niestety wielu rodziców/opiekunów  nie jest świadomych tego jak wielkie znaczenie ma jego 

osoba w dążeniu do  zakończenia terapii logopedycznej.  

To Państwo ćwiczycie w domu z dzieckiem i ciągniecie ten wóz, aby dotrzeć do mety.  

Zajęcia logopedyczne w naszym  przedszkolu trwają 20min. tygodniowo dla każdego dziecka, 

a więc stanową niewielki procent wkładu w terapię logopedyczną. To Państwa 

systematyczność i konsekwencja pracy w domu są kluczem do sukcesu. 

Niektórzy rodzice podpisując zgodę na uczestnictwo w zajęciach logopedycznych myślą, że 

na tym kończy się ich rola. Bardzo rzadko zaglądają do gabinetu logopedy, aby uzyskać 

informację na temat wykrytej wady czy efektów terapii. Inni myślą, że skoro dziecko zostało 

zakwalifikowane na zajęcia to Pani sama „odczaruje” ich dziecko i przy pomocy 

czarodziejskiej różdżki zlikwiduje wady wymowy, rozwinie mowę dziecka.  

Niestety rodzicu to nie działa w ten sposób.  Państwa dziecko nie zacznie mówić poprawnie 

tylko dlatego, że raz w tygodniu przez 20min. ma zajęcia u logopedy.  

Niejeden z was pewnie zadaje sobie teraz pytanie „Po co w takim razie logopeda?”  

Terapeuta diagnozuje dziecko, a w razie konieczności wysyła na szczegółowe badania. 

Ćwiczy z dzieckiem wywoływanie trudnych dźwięków, wskazuje prawidłowe miejsce 



artykulacji danej głoski, zachęca do aktywności i zabawy ale to tylko jedna strona medalu, 

druga należy dla was rodzice. To Państwo jesteście odpowiedzialni za utrwalanie tych 

wzorców.  

Rolą logopedy jest również dawanie wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu. Należy 

pamiętać o tym, że coś co wydaje się oczywiste dla nas, dla większości rodziców jest czymś 

nieznanym. 

RODZICU uczestnicz w terapii logopedycznej swojego dziecka. 

Znajdźcie Państwo czas, aby spotkać się z logopedą, omówić wykryte nieprawidłowości czy 

wady, omówić plan terapii . Pamiętajcie, że sukces waszego dziecka uzależniony jest zarówno 

od terapeuty jak i od was samych. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=327633051243079&id=272072416799143 
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