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 Czynniki wywołujące dysfunkcję narządów mowy.

 Najczęstsze wady wymowy występujące u dzieci.

 Etapy terapii logopedycznej

 Współpraca rodzica z logopedą

 Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych w domu?



Rozwój artykulacji

 3-latek

 powinien już wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe

 Powinien również wypowiadać spółgłoski: p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h,

t, d, n, l, ł, j.

 W tym wieku pojawiają się głoski s, z, c, dz. Chociaż dużo głosek umie już

dziecko wypowiedzieć poprawnie w izolacji, w mowie potocznej zastępuje je

łatwiejszymi. Najczęściej s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż są zastępowane przez

zmiękczone odpowiedniki: ś, ź, ć, dź, r wymawiane jest jako l bądź j



4-latek

 powinnien już wymawiać w mowie potocznej s, z, c, dz.

5-latek

 Pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż, chociaż w mowie potocznej mogą być

jeszcze zamieniane na s, z, c, dz.

6-latek

 Głoska r może być już wymawiana, ale często pojawia się jeszcze jako l.

okresie.

 powinnien mieć już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek.



Czynniki wpływające na powstawanie 

wad wymowy



 nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych:

 języka (język jest zbyt duży, gruby, krótkie wędzidełko podjęzykowe),

 zniekształcenie zgryzu, które powoduje brak dentalizacji (zgryz otwarty,

protruzja - przodozgryz i retruzja - tyłozgryz) i inne anomalie zębowe,

 anomalie zębowe (trwałe lub przejściowe – podczas wymiany uzębienia)

 niska sprawność narządów artykulacyjnych - mięśnie języka są zbyt słabo lub

zbyt mocno napięte,



Wady zgryzu

Wady przednio-tylne



Wady poprzeczne



Wady pionowe



Zgryz prawidłowy



Krótkie wędzidełko podjęzykowe 

Wędzidełko podjęzykowe przyczepione jest ono na dnie jamy

ustnej między brodawkami podjęzykowymi. Z wędzidełkiem wiąże

się zakres nieartykulacyjnych i artykulacyjnych ruchów języka.

Ogranicza ono ruchomość języka powodując tym samym

nasilenie wady wymowy. Skrócone wędzidełko leczymy

chirurgicznie, zabieg tan nazywamy frenotomią. Polega on na

podcięciu wędzidełka w znieczuleniu miejscowym nie zszywając

rany. Zdarza się, że czasami należy wykonać więcej niż jeden

zabieg frenotomii.

Pochirurgiczna sprawność języka nie gwarantuje samoistnej

poprawy wymowy. Dlatego ważne jest logopedyczne usprawnianie

mowy, dzięki czemu można ukształtować prawidłowe ruchy języka.



Prawidłowe wędzidełko



Nieprawidłowe wędzidełko



Przetrwałe połykanie niemowlęce

 Połykanie jest czynnością wielopoziomową, uzależnioną od poprawnego

funkcjonowania układu nerwowego, oddechowego oraz skoordynowanej pracy

mięśni. Wyróżnia się 2 typy połykania:

 Typ niemowlęcy polega na tym, że w trakcie połykania język ułożony jest płasko

na dnie jamy ustnej, czubek języka znajduje się natomiast w kontakcie z wargami,

czyli tkwi między dziąsłami (lub zębami), takie połykanie odbywa się przy lekko

rozwartych szczękach, a w trakcie połykania mocno zaciskają się usta (uruchamiają

się mięśnie ustno-twarzowe). Powinno zaniknąć do 4 roku życia.

 Typ dojrzały polega natomiast na tym, że w trakcie połykania czubek języka oraz

jego boki stykają się z górnymi zębami i dziąsłami, zarówno przednimi, jak i

bocznymi, szczęki przy tym rodzaju połykania są zaciśnięte, a w trakcie połykania

usta są lekko zwarte (następuje skurcz mięśni żuchwowo-gnykowych, które unoszą

dno jamy ustnej i dociskają język do podniebienia).



 Określony typ połykania w dużym stopniu związany jest z występowaniem lub

brakiem występowania tzw. pionizacji języka u danej osoby, ważne że musi to być

pionizacja tzw. „szerokiego” języka. Pionizacja języka jest normą dla osób

dorosłych, jest zjawiskiem przemieszczania się przedniej części języka w kierunku

przedniej części podniebienia w czasie tzn. połykania i artykulacji.

Przetrwałe niemowlęce połykanie sprawia w obrębie narządu żucia takie wady

zgryzu jak: zgryz otwarty, tyłozgryz lub zgryz krzyżowy. Co w konsekwencji

powoduje powstanie wady wymowy np. seplenienia międzyzębowego.



Oddychanie torem ustnym

Prawidłowe oddychanie przez nos pozytywnie oddziałuje na

kształtowanie się szczęk. Natomiast oddychanie przez usta skutkuje

nieprawidłowościami w obrębie narządu żucia. Spowodowane może być

wrodzoną lub nabytym obniżeniem mięśni twarzy, alergią lub katarem.

Takie oddychanie nazywamy nawykowym.



Przerost migdałków podniebiennych

Przerost migdałków jest przyczyną zwężenia cieśni gardła.

Wówczas następują trudności w przepływie powietrza z nosa do gardła

i dróg oddechowych. Dziecko w takiej sytuacji wysuwa żuchwę i język

uzyskując możliwość oddychania nosem. Żuchwa się obniża, język

oddala od podniebienia a policzki uciskają bocznie powierzchnię

szczęki. Przedłużenie tego stanu może doprowadzić do wad zgryzu.



Przyczyny występowania wad wymowy 

c.d.

 upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich, obniżenie słyszalności,

 naśladowanie nieprawidłowych wzorców otoczenia,



Najpopularniejsze wady wymowy

występujące u dzieci



DYSLALIA - zaburzenia wymowy, polegające 

na nieprawidłowej artykulacji jednej 

(dyslalia jednoraka) lub większej ilości 

głosek (dyslalia wieloraka).



Wady wymowy zaliczane do dyslalii:

 sygmatyzm (seplenienie) – zaburzona realizacja głosek s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż

 sygmatyzm właściwy oznacza, że dziecko deformuje głoskę, np. realizuje ją międzyzębowo,

bocznie, itd. – tworzy nieistniejący w polskim systemie fonetycznym dźwięk.

Najczęściej spotykane rodzaje sygmatyzmu właściwego:

 sygmatyzm międzyzębowy (seplenienie międzyzębowe) – dziecko realizuje wyżej wymienione głoski

wsuwając język między zęby

 sygmatyzm boczny – w czasie artykulacji dziecko niesymetrycznie układa cały język, co powoduje,

że szczelina nie tworzy się w linii środkowej lecz z boku

 parasygmatyzm, oznacza to tzw. seplenienie proste, czyli zastępowanie trudnych do

wymówienia głosek innymi, istniejącymi w polskim systemie fonetycznym (np. sz, ż, cz, dż

jako s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, jako ś, ź, ć, dź).



 Rotacyzm to często spotykana wada wymowy, polegająca na nieprawidłowej wymowie

głoski r. W obrębie rotacyzmu występuje:

 Pararotacyzm - zastępowanie (substytucja) głoski r innymi głoskami wymawianymi

prawidłowo np.: j, ł, d, w, l; (przykład: rower - jowej, rower - łoweł, rower - dowed,

rower - wowew, rower - lowel).

 Mogirotacyzm - opuszczenie (elizja) głoski r. Głoska r w systemie fonetycznym

dziecka nie istnieje. (przykład: ryba - yba).

 Rotacyzm właściwy polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie

występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Na skutek zmiany miejsca

artykulacji głoska r powstaje w innym miejscu i brzmienie jej jest zdeformowane.

 Kappacyzm– niewłaściwa artykulacja głoski k,

 Gammacyzm– zaburzona realizacja głoski g,

 Lambdacyzm– nieprawidłowa realizacja głoski l,

 Betacyzm– nieprawidłowe realizowanie głoski b,



 Mowa bezdźwięczna– artykułowanie głosek dźwięcznych, jako bezdźwięczne (np.

Basia = Pasia, balon = palon, góra = kura, itd.)

 Rynolalia – polega na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym (w języku

potocznym: mówienie przez nos, nosowanie)



Etapy terapii logopedycznej

W terapii logopedycznej pacjenta z dyslalią bardzo istotnym elementem jest kolejność

etapów pracy , w których każdy krok jest fundamentem dla kolejnego. W całym procesie

pamiętajmy, że nadrzędną kwestią nie jest praca nad dźwiękiem, który jest zniekształcony,

lecz tworzenie/ wywoływanie zupełnie nowego dźwięku, do tej pory nieznanego Pacjentowi.

Do automatyzacji dźwięku dochodzimy stopniowo, z różnie długim okresem ćwiczeń.

KOLEJNOŚĆ ETAPÓW PRACY W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

 ćwiczenia słuchowe

 ćwiczenia aparatu mowy

 ćwiczenia oddechowe

 ćwiczenia przygotowujące aparat mowy do wywołania danej głoski/szeregu

 etap wywołania głoski, opanowania jej w sylabie, wprowadzenia do wyrazu, a następnie

do zdania

 etap automatyzacji w mowie.



Współpraca rodzic - logopeda

Współpraca rodziców z logopedą jest podstawowym i zasadniczym 

elementem skutecznej terapii logopedycznej. Logopeda nadaje kierunek 

terapii, decyduje o jej przebiegu, ale to rodzice są odpowiedzialni za 

utrwalanie wypracowanych podczas terapii elementów. Nawet najlepiej 

prowadzona terapia, która nie będzie utrwalana w domu, nie przyniesie 

spektakularnych efektów.



Jedną z najważniejszych zasad terapii logopedycznej to

SYSTEMTYCZNOŚĆ. Logopeda w szkole w pełni funkcję przewodnika a

obowiązek systematycznego, codziennego utrwalania ćwiczeń spoczywa

na RODZICACH. Sukces terapii w dużej mierze zależy od nich.

Niezależnie od form udzielanej pomocy rodzice powinni kontaktować

się z logopedą. Można kontaktować się osobiście, przez wychowawcę a

także poprzez zeszyt.



Sprawne mówienie to niezwykle ważna umiejętność dla

każdego dziecka. Wszelkie wady wymowy mogą w istotny

wpływać na przyszłość Waszych dzieci. Bardzo często są

źródłem niepowodzeń szkolnych. Prawidłowa artykulacja i

dykcja jest podstawowym wymaganiem dla kandydatów na

nauczycieli, aktorów, dziennikarzy czy prawników.



Jak motywować dziecko do ćwiczeń 

logopedycznych?



 Stała pora ćwiczeń

Ustalamy z dzieckiem stałą porę do ćwiczeń logopedycznych. Dzięki

temu, szybciej uzyskamy zadowalające efekty.

 Krócej, ale częściej.

Zbyt długie i żmudne powtarzanie materiału wyrazowego staję się dla

dziecka nudne. Następuję wtedy zniechęcenie i brak motywacji i

dalszych ćwiczeń.

 Nauka przez zabawę

Jest to bardzo ważny punkt w terapii. Zabawa jest dla dzieci doskonałą

motywacją , dzięki której dużo chętniej się uczą. Poniżej przedstawię

kilka sposobów na zabawy logopedyczne.



 GRY PLANSZOWE

 Możemy stworzyć własną grę:

 Słowa, zwroty lub zdania zapisujemy na osobnych kartkach. Przygotowujemy

duży arkusz z bloku z naklejonymi małymi ponumerowanymi kopertami. Do

każdej chowamy karteczkę z zapisanym wyrazem. Potrzebne będą też pionki i

kostka. Uczestnicy tej gry rzucają kostką i przechodzą po kolejnych kopertach.

 Możemy wykorzystać każdą grę planszową, jaką mamy w domu. Na

pustych polach losujemy karteczki z materiałem wyrazowym, żeby przejść

na następne pole musimy prawidłowo przeczytać wyraz za co otrzymamy

dodatkowe punkty.

 W grach planszowych doskonałą motywacją jest rywalizacja i wspólna

zabawa.



 Memory – gra pamięciowa polegająca na znajdywanie dwóch takich samych 

obrazków, napisów, wyrażeń dwuwyrazowych lub zdań. Przy każdorazowym 

odsłonięciu karty, dziecko musi na głos wypowiedzieć nazwę.

 Zgadywanki – chowanie kartoników w kolorowe pudełka. Zadaniem losujących 

jest odgadywanie co jest ukryte w pudełkach.

 Zabawy w skojarzenia

 Zagadki

 Domino

 Double

 Gry edukacyjne i logopedyczne





Nauka przy okazji

Ćwiczymy przy każdej nadarzającej się okazji i wolnej chwili:

 W samochodzie

 W pociągu

 Na spacerze

 Na zakupach

 W czasie obiadu

 W czasie kąpieli

I wiele, wiele innych…



Ćwiczymy razem.

Kolejny bardzo ważny punkt. W dzisiejszych czasach, gdy mamy tak

mało czasu dla siebie i swoich bliskich. Dziecko z rodzicami czuję się

bardzo bezpiecznie. Ćwiczenia logopedyczne spowodują to, że

zatrzymajmy się na chwilę, usiądziemy z dzieckiem. Spędzimy wspólnie

czas a przy okazji utrwalimy prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.

Jednocześnie pokazujemy dziecku, że nam też zależy na osiągnięciu

szybszych rezultatów i wspieramy je w terapii.



Bądźmy cierpliwi i konsekwentni.

Musimy dać czas dziecku na opanowanie i utrwalenie ćwiczonych

głosek. Jednocześnie staramy się być konsekwentni. Jeśli ustalimy porę

na wspólne ćwiczenia to tej pory się trzymamy. Tylko systematyczne

ćwiczenia wpłyną na osiągnięcie szybszych efektów.



Motywację trzeba stale rozwijać i wzmacniać.

Motywowanie dziecka do ćwiczeń logopedycznych w domu

zaczynamy od… siebie! Czasem my dorośli mamy większy problem do

zmotywowania samych siebie do ćwiczeń w domu. W ogromnym pędzie

codzienności, w niezliczonej ilości obowiązków i kłopotów, traktujemy

takie ćwiczenia jako „jeszcze jeden ciężki kamień w naszym plecaku”. A

można przecież inaczej. Jeśli potraktujemy ten czas jako „bycie razem”,

dołożymy do wszystkiego dobrą zabawę i więź emocjonalną, to efekty

przyjdą łatwiej niż się spodziewamy.



Chwal dziecko nawet za najmniejsze postępy – nic tak nie zmotywuje

do dalszej pracy jak pochwały ze strony bliskich i ważnych dla niego

osób. W trakcie ćwiczeń wystarczy krótkie i entuzjastycznie

wypowiedziane: „Dobrze!”, „Świetnie!”, „Dobrze sobie radzisz!”,

„Właśnie tak!”, „Super!” , „Pięknie!”. Tuż po ćwiczeniach podsumujmy

krótko pracę dziecka: „Świetnie Ci dziś poszło!”, „Mówisz coraz

wyraźniej!”, „Dobra robota! Brawo, tak trzymaj!”.



 Motywowanie poprzez nagradzanie 

 Motywowanie poprzez uatrakcyjnianie ćwiczeń

 Motywowanie poprzez właściwą organizację ćwiczeń



Motywacja to temat trudny nie tylko dla dzieci, ale również dla

dorosłych. Każda osoba potrzebuje dostosowanych do siebie metod

motywacji do działania. Warto jednak odnaleźć je u swoich dzieci. To dzięki

tym metodom skuteczniej zachęcimy nasze dziecko do działania.



Dziękuję za uwagę 


