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Zeskanuj kod QR 

i odkryj możliwości terapii logopedycznej.
(Tylko po holendersku!)

dla dzieci od 4 do 12 lat 

Logopedia 

Szczegóły kontaktu

• Inne nawyki jamy ustnej
Dziecko ma zawsze otwartą buzię,  

ślini się, cały czas ssie kciuk lub palce. 

Lub ma problemy z jedzeniem i piciem, 

żuciem i połykaniem.

Gdzie można znaleźć  
logopedę?
W specjalnych szkołach podstawowych 

logopedzi udzielają wparcia w  

edukacji. Ci logopedzi pracują z 

dziećmi i nauczycielami. Często są oni 

zatrudniani przez szkołę. Zazwyczaj 

szkoła płaci za ich pracę z budżetu 

oświatowego.

W ogólnodostępnych szkołach 

podstawowych logopedzi często 

angażują się w leczenie ucznia poprzez 

praktykę logopedyczną. Ci logopedzi 

pracują z dziećmi, lecz nie udzielają 

wsparcia nauczycielom i edukacji. 

Ubezpieczenie zdrowotne często 

zwraca koszty.

Terapia logopedyczna nie zawsze  

musi odbywać się poprzez szkołę. 

Możesz także udać się bezpośrednio  

do gabinetu logopedycznego. 

Ubezpieczenie zdrowotne często 

zwraca koszty.

Logopeda doradza 
i prowadzi!

NLVF_Fold.LogopedieVoor4-12Jaar_PL_v3.indd   1-3NLVF_Fold.LogopedieVoor4-12Jaar_PL_v3.indd   1-3 13-07-2022   16:2113-07-2022   16:21



   Terapia 
logopedyczna 
pomaga dziecku 
być lepiej 
 zrozumiałym 

Nie każde dziecko mówi wyraźnie. 
Prawdopodobnie wiesz, że 
logopeda może w tym pomóc. 
Lecz logopeda może pomóc 
również w wielu innych sytuacjach. 

Pomyśl na przykład o takich 
sytuacjach: 
• dziecko, które nie potrafi 

opowiedzieć historii w 
zrozumiały sposób

• dziecko, które ma trudności  
z czytaniem

• dziecko, które słabo słyszy
• dziecko, które ma trudności  

z połykaniem

Może to być niezmiernie 
trudne, jeśli dziecko ma 
problem z mową lub językiem.
Mowa, czytanie i literowanie są 

potrzebne, aby móc się rozwijać. 

Trudności z mową lub językiem mogą 

mieć na to duży wpływ. Na przykład na 

to, czego się uczysz i na rodzaj szkoły, 

którą możesz wybrać. Ale także na to, 

jak sobie radzisz w klasie i z przyjaciółmi. 

Dlatego tak ważne jest, aby w młodym 

wieku oferować logopedię dziecku z 

problemami mowy lub języka.

Czym zajmuje się logopeda?
Logopedzi to eksperci w nauce dobrej 

komunikacji z innymi. Czyli we 

wszystkim, co ma związek z głosem, 

mową, językiem, słuchem lub 

połykaniem. Pomagają nie tylko 

dziecku, ale również nauczycielowi  

czy rodzicowi. Logopedzi badają na 

przykład, dlaczego rozwój języka i 

mowy nie zachodzi samodzielnie. A co 

ważniejsze, co możesz z tym zrobić.

Logopedzi pracują z dziećmi w 

grupach lub samodzielnie. Szkolą 

również nauczycieli i rodziców tych 

dzieci. Jak radzisz sobie z dzieckiem  

w klasie, które ma problem z mową  

lub językiem? Jak radzisz sobie z 

problemem dziecka w domu? 

Logopeda posiada wiedzę i 

doświadczenie, które pomogą Ci  

jako nauczycielowi lub rodzicowi. 

W jaki sposób pomaga  
logopedia?
Terapia logopedyczna pomaga dziecku 

być lepiej zrozumiałym i lepiej rozumieć 

innych. Ułatwia to prowadzenie roz - 

mowy. Terapia logopedyczna pomaga 

również w nauce nowych słów. Ułatwia 

to naukę czytania.  

Dziecko czuje się pewniej, kiedy może 

się lepiej komunikować. Jest to ważne 

w nauce i kontakcie z przyjaciółmi.

W jakich sytuacjach potrzebny 
jest logopeda?
Czy rozpoznajesz którykolwiek z 

poniższych problemów u dziecka? 

Wówczas warto poprosić o pomoc 

logopedę.

• Trudności ze zrozumieniem lub 
mówieniem

Dziecko nie rozumie, kiedy o coś pytasz 

lub dajesz zadanie. Lub dziecko nie 

może opowiedzieć o czymś wyraźnie. 

Dziecko używa na przykład 

czasowników niepoprawnie lub  

tworzy zdania, które nie mają sensu. 

Lub dziecko zna niewiele słów.

• Niezdolność wyraźnego mówienia
Dziecko nie potrafi dobrze wymawiać 

dźwięków. Lub ma trudności z 

kombinacjami dźwięków. W rezultacie 

nie wymawia słów poprawnie. Sepleni, 

albo mówi nosowo.

• Problemy z głosem
Dziecko ma ochrypły głos.  

Mówi za głośno, albo krzyczy.

• Problemy z oddychaniem
Dziecko oddycha za szybko lub  

za głęboko. Lub wdycha za dużo.  

Albo cierpi na hiperwentylację.

• Problemy ze słuchem
Dziecko słabo słyszy. W rezultacie 

język i mowa rozwijają się wolniej niż 

normalnie. Czasami dziecko musi 

nauczyć się czytać z ruchu warg lub 

nauczyć się, jak używać aparatu 

słuchowego. Lub cierpi z powodu 

hałasu otoczenia podczas słuchania. 

• Problemy ze słuchaniem
Dziecko nie wie, co zrobić ze słowami, 

zdaniami i dźwiękami, które słyszy. 

Dlatego trudniej mu jest nauczyć się 

czytać.

Logopedia 
 dla dzieci od 4 do 12 lat 

Logopedzi to eksperci we wszystkim, 
co ma związek z głosem, mową,
językiem, słuchem lub połykaniem.
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