
Kiedy udać się z
dzieckiem do

logopedy?
Krótki poradnik dla rodziców



Czym zajmuje się logopeda
w przedszkolu?

Logopeda pracuje z dziećmi z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego, z opinią o

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z
opinią o potrzebie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej a także z dziećmi na wniosek

rodziców i wychowawcy.
 

Logopeda pracuje z dziećmi w specjalnie
przystosowanym do tego zadania gabinecie.

 
Zajęcia w gabinecie logopedycznym odbywają

się w formie indywidualnej lub w małych
grupach dobranych pod względem

indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
 

Zajęcia z logopedą mają formę zabawy, są
atrakcyjne dla dzieci i dostosowane do zaleceń

zawartych w orzeczeniu i/lub opinii oraz
aktualnych indywidualnych potrzeb i

możliwości dzieci.
 
 



W czym logopeda pomaga
dzieciom?

 

rozumienie mowy,
nadawanie mowy,
reakcje słuchowe,
sprawność i koordynację narządów mowy
(w tym prawidłowy tor oddechowy,
prawidłowe czynności prymarne),
poprawność artykulacyjną,
umiejętności pragmatyczno-społeczne.

Logopeda wspiera prawidłowy rozwój dzieci
szczególnie koncentrując się na mowie i
komunikacji ale również wspomaga sferę
społeczną oraz poznawczą. Wspomaga

również proces wychowawczy i edukacyjny u
dzieci.

 
W zakresie mowy i komunikacji logopeda

pomaga rozwijać:
 

 
 
 



Kiedy udać się do
logopedy przedszkolnego?

 
 

Zauważysz u swojego dziecka trudności w
nazywaniu podstawowych przedmiotów z
otoczenia. 
Gdy dziecko nie wypowiada prostych zdań
(łączenie dwóch lub trzech wyrazów w
wypowiedź). 
Nie potrafi skupić uwagi podczas czytania
książeczki lub opowiadania prostej historyjki.
Dziecko ma problemy z zadawaniem pytań,
odpowiadaniem na nie czy opowiedzeniem
prostej historyjki
Mowa Twojego dziecka jest niewyraźna lub
zrozumiała tylko dla najbliższych.
Gdy dziecko ma problemy z płynnym
wypowiadaniem się lub zamiast mowy używa
krzyku lub gestów.
Często ma otwartą buzię lub nadmiernie ślini się.
Wychowawca zasugeruje Ci, że pojawiły się
trudności z mową i komunikacją dziecka w grupie
przedszkolnej.

Możesz skontaktować się z logopedą w
przedszkolu, gdy:

 

 
 



W razie potrzeby i chęci zgłoszenia się do
logopedy przedszkolnego prosimy o

kontakt mailowy pod adresem:
 
 

a.grzechca-dawidowska@zsp14gliwice.pl
 
 

Konsultacje indywidualne dla rodziców w
formie stacjonarnej odbywają się w

godzinach pracy logopedy po
wcześniejszym umówieniu terminu

poprzez wiadomość e-mail.
 
 
 
 


