Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Łodzi

WPROWADZENIE DO LOGOPEDII

LOGOPEDIA
jest nauką o kształtowaniu prawidłowej wymowy.
Zajmuje się usuwaniem wad wymowy oraz nauczeniem mowy
w przypadku jej braku lub utraty.

ZADANIEM LOGOPEDY
jest więc:
•

Kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy rozwój
pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,

•

Likwidowanie wad wymowy,

•

Nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty,

•

Usuwanie zaburzeń głosu.

LOGOPEDA NIE JEST LEKARZEM
JEST TERAPEUTĄ

Zaburzenia mowy mocno przyciągają uwagę otoczenia. Dlatego o problemie
z mową dziecka, od początku pobytu w szkole wie nauczyciel i cała klasa. Zdarza
się,

że

już

pierwsze

wypowiedzi

wywołują

w klasie

śmiech,

a

czasem

przedrzeźnianie i złośliwe przydomki.
• Dziecko źle wymawia poznawane głoski, źle nazywa i zapisuje litery, a potem
źle je odczytuje.
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• Podczas czytania zamienia głoski o podobnym brzmieniu np. RAK-LAK,
KOZA-KOSA, KASZA-KASA, powodując zmianę ich znaczenia.
W rezultacie treść przestaje być zrozumiała i dla słuchającego i dla dziecka.
• Błędy popełniane w pisaniu przyczyniają się do obniżenia ocen.
• Gorsza pamięć słuchowa może powodować brak zrozumienia instrukcji
podawanych przez nauczyciela.
• Dzieci takie zwykle nie są typowane przez nauczyciela do publicznych
występów, nie udzielają się społecznie, bywa, że nie są akceptowane
przez rówieśników.
• Przykre doświadczenia wytwarzają poczucie niższej wartości, skłaniają
do unikania mówienia, a czasem nawet wywołują lęk przed mówieniem
(tak zwaną logofobię).

R O D Z I C E powinni być świadomi tego, że nie wynaleziono jeszcze „cudownej
pigułki”, która sprawi, że ich dziecko zacznie dobrze mówić.
To logopeda ustala ćwiczenia korekcyjne, ale rodzice są zobowiązani aktywnie
z nim współpracować:
• Systematycznie uczestniczyć w prowadzonej terapii,
• Prowadzić wspólnie z dzieckiem zeszyt dokumentujący aktualne ćwiczenia,
• Po uzyskaniu prawidłowego brzmienia głoski utrwalić ją w kolejności zalecanej
prze logopedę,
• Spowodować, by dziecko zrozumiało swoją wadę i samo odczuwało potrzebę
zmiany tego stanu rzeczy,
• Zauważać i doceniać każdy sukces dziecka.
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