Kiedy do logopedy?

___________________________________________________

Z dzieckiem w 1 roku życia






6-miesięczne niemowlę nie gaworzy.

Występuje brak reakcji na sygnały dźwiękowe (nie odwraca się w kierunku
np. głosu).

Nie kojarzy pierwszych słów z osobą lub rzeczą („Gdzie jest mama? ”).
Nie wykonuje prostych poleceń np. pa-pa.

Nie mówi pierwszych słów ze zrozumieniem np. mama.

Z dzieckiem w 2 roku życia


Nie nazywa przedmiotów z najbliższego otoczenia, gdy jest pytane np. „Co to



Nie używa zdań prostych.




jest”?

Nie wykonuje prostych poleceń np. „ Daj mi piłkę”.
Nawykowo oddycha buzią.

Z dzieckiem w 3 roku życia






Podczas mówienia wysuwa język między zęby.

Głoski dźwięczne b, d, g, dz, z, w, dż, ż, ź, dź wypowiada odpowiednio jak p, t,
k, c, s, f, cz, sz, ś, ć - wymowa bezdźwięczna.

Nie rozumie prostych poleceń i wypowiedzeń osób z najbliższego otoczenia.
Nie wypowiada samogłosek lub spółgłosek charakterystycznych dla mowy
trzylatka.

Nie mówi lub mówi bardzo mało.

Z dzieckiem w 4 roku życia




Nawykowo mówi przez nos.

Nie wymawia głosek ś, ź, ć, dź, zamiast s, z, c, dz mówi ś, ź, ć, dź czy też
zamiast k, g mówi t, d.

Wypowiedzi są ubogie, składają się z dwóch, trzech wyrazów.

Z dzieckiem w 5 roku życia







Używa zdań prostych.

Nie wymawia poprawnie głosek sz, ż, cz, dż lub zamienia je na s, z, c, dz lub ś,
ź, ć, dź.

Pomija głoski w wyrazach, przestawia głoski w wyrazach, zamienia jedne głoski
na inne, ma problemy z prawidłowym wypowiadaniem wyrazów długich
wielosylabowych.

Nie zadaje pytań.

Wypowiedzi są ubogie pod względem słownictwa, składni.
Mowa nie jest zrozumiała dla otoczenia.

Z dzieckiem w 6 roku życia





Nie wymawia głoski - r.

Nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące przeszłości lub przyszłości np.
Co robił/ła w wakacje?, Jakie ma plany na wakacje?

Podczas wypowiedzi popełnia liczne błędy gramatyczne.

Przy pierwszych próbach pisania litery i cyfry pisane w złą stronę, zapisywane
wyrazy są od lewej do prawej strony.

