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Dlaczego dziecko nie wspo łpracuje na terapii logopedycznej? 

Nazywam się Magda Tomczyk, jestem logopedą – praktykiem i prowadzę blog 

logopedia praktyczna. Nagrałam ten podcast, aby zwrócić uwagę na problem, 

który coraz częściej pojawia się podczas terapii logopedycznej, a mianowicie 

niechęć dzieci do współpracy z logopedą. 

Myślę, że każdy z logopedów miał chociaż raz do czynienia z takim dzieckiem, 

które nie chciało współpracować podczas terapii. To jest niestety jedna z 

ciemnych stron pracy logopedy, który pracuje z dziećmi. Storn, o których się nie 

rozmawia, albo rozmawia się bardzo mało, zazwyczaj bezradnie rozkładając 

ręce. W tym podcaście zastanawiam się, skąd taka postawa niechęci do 

współpracy bierze się u dzieci i jak można sobie z nią radzić. 

Współpraca dziecka z logopedą to coś, co nie przychodzi razem z dzieckiem na 

terapię. Trzeba jej się ciągle uczyć, poznając się wzajemnie. Terapia 

logopedyczna ma różne fazy i w różnych fazach współpraca ta może wyglądać 

inaczej. 

Abym mogła pokazać ci różnice w dziecięcych reakcjach na próby nawiązania z 

dzieckiem współpracy, podzieliłam proces terapeutyczny na trzy ogólne etapy. 

I. Etap wstępny – przygotowanie gruntu pod terapię 

II. Etap właściwy – nauka nowych umiejętności 

III. Etap końcowy – automatyzacja nawyków 

Etap wstępny – przygotowanie gruntu pod terapię 

Jest to etap, na którym buduje się podwaliny pod właściwą terapię. Praca 

polega na stymulowaniu szeregu obszarów, bezpośrednio związanych z 

rozwijanymi umiejętnościami, potrzebnymi w mowie i komunikacji. Na tym 

etapie dziecko także uczy się współpracy z logopedą.  

W tym miejscu chcę powiedzieć dwa słowa o różnicy w zabawach kierowanych i 

swobodnych oraz o tym, jak doświadczenia z tego rodzaju zabawami  wpływają 

na współpracę podczas terapii. Do czasu pójścia dziecka do przedszkola w jego 

życiu przeważają zabawy swobodne. Nawet jeśli rodzice są w stanie poświęcić 

kilka godzin dziennie na zabawę z dziećmi, to raczej mają one charakter 
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swobodnych zabaw, w których reguły nie są sztywno narzucane przez 

dorosłych. Gdy dziecko staje się przedszkolakiem zabawy swobodne coraz 

bardziej ustępują miejsca zabawom kierowanym, w których dorośli narzucają 

reguły. Daje się odczuć podczas terapii, czy dziecko weszło już w etap zabaw 

kierowanych, czy też było do tej pory uczestnikiem wyłącznie zabaw 

swobodnych. Łatwiej nawiązać współpracę tym dzieciom, które weszły już w 

etap zabaw kierowanych. Ta krótka dygresja pozwoli ci zrozumieć, jakie 

znaczenie mają zabawy dziecka dla faktu, jak współpracuje z terapeutą. 

Wróćmy do tego, czego uczy się dziecko na wstępnym etapie terapii, który jest 

przygotowaniem gruntu pod terapię właściwą.  

W tej fazie dziecko: 

1. Oswaja się ze stawianymi przed nim wyzwaniami – innymi słowy: 

przyzwyczaja się do tego, że ktoś czegoś od niego chce, że oczekuje 

podjęcia aktywności. Im dziecko ma mniej doświadczeń z zabawami 

kierowanymi, tym trudniej mu to przychodzi, gdyż nie jest 

przyzwyczajone do stawiania przed nim wyzwań. 

2. Uczy się podejmowania wysiłku i przezwyciężania własnej niechęci do 

wysiłku – terapeuta stawia przed dzieckiem wyzwania, a ono uczy się 

podejmowania wysiłku, aby zadania wypełnić, co czasem wiąże się z 

przezwyciężeniem własnej niechęci, własnego oporu przed wysiłkiem. 

3. Uczy się stopniowego wydłużania czasu zaangażowania w zadanie – nie 

od razu dziecko wytrzymuje w czasie ćwiczenia tyle, ile byśmy chcieli. 

Może być potrzebne stopniowe przyzwyczajanie go do wydłużania czasu 

aktywności.  

4. Zderza się (niekiedy po raz pierwszy), z tym, że czegoś nie umie, że coś 

mu nie wychodzi, bo do tej pory podejmowało tylko aktywności 

bezpieczne, nie wymagające wysiłku i nie grożące porażką. Tu też zależy, 

czy do tej pory w swym życiu podejmowało tylko swobodną zabawę, czy 

też rodzice stawiali przed nim jakieś wyzwania na miarę możliwości. 

Oczywiście dzieciom należącym do tej drugiej grupy jest łatwiej, gdy 

zderzają się z własnymi ograniczeniami. Lepiej to znoszą i szybciej 

zbierają się po porażce. 
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5. Uczy się pokonywać przeszkody i ograniczenia – poznaje smak porażki, 

ale też poznaje smak pierwszych sukcesów. Jeśli dla niego te sukcesy są 

nagrodą, czuje dumę otoczenia ze swoich osiągnięć (dumę rodziców i 

terapeuty), to i jego własne poczucie dumy wzrasta. Wówczas chętniej 

podejmie dalszą współpracę. 

6. Uczy się rozumienia poleceń związanych z wykonywanymi ćwiczeniami 

oraz reagowania na nie – poznaje znaczenie różnych słów, aby móc 

zrozumieć kierowane do niego komunikaty (np. znaczenie słów 

przeciwnych taki sam – inny, znaczenie  nazw części twarzy, jak wargi, 

policzki, podniebienie, dziąsło, znaczenie nazw czynności, jak chuchanie, 

dmuchanie, wdech, wydech). Dla nas dorosłych znaczenia tych słów są 

oczywiste, dla dzieci nie są. 

7. Uczy się naśladowania – choć wydaje się, że naśladownictwo jako proces 

uczenia się zachowań, przejawia każdy człowiek, bo przez 

naśladownictwo się uczymy, jednak  swobodne naśladownictwo, to coś 

innego niż naśladowanie „na żądanie”. To drugie ma miejsce podczas 

terapii („zrób tak samo jak ja”) i nie zawsze przychodzi automatycznie. 

Szczególną trudność może sprawiać dzieciom, które mają cechy ze 

spektrum autyzmu. 

8. Oswaja się z własnym aparatem artykulacyjnym, uczy się go 

kontrolować – widok własnego języka i zębów jest dla niektórych dzieci 

zaskakujący, a kontrola nad tym, co robi język i co robią wargi,  policzki 

wydaje się być poza zasięgiem. Tego również trzeba się uczyć. 

9. Uczy się pracy z lustrem, jeśli logopeda używa go podczas zajęć – dzieci 

wykonujące ćwiczenia artykulatorów przed lustrem miewają trudności 

po pierwsze ze skupieniem uwagi na swoim odbiciu w lustrze, a po drugie 

z przerzuceniem uwagi wzrokowej ze swojego odbicia na odbicie 

lustrzane terapeuty. Upływa trochę czasu, zanim nauczą się to 

kontrolować i koordynować. 

10. Przeżywa być może pierwsze zderzenie z tym, że ktoś nie rozumie jego 

komunikatów – wyobraźmy sobie sytuację, że mowa dziecka jest bardzo 

niezrozumiała. Jeśli do tej pory miało kontakt  głównie z mamą, która go 

rozumiała i reagowała na jego komunikaty, może doświadczyć 
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zaskoczenia, a nawet zniechęcenia w kontakcie z terapeutą, który nie 

będzie tak dobrze jak mama rozumiał jego mowy. 

11. Zderza się z tym, że ktoś go prowokuje do mówienia – Ta sytuacja 

dotyczy dzieci, które do tej pory nie mówiły lub mówiły pojedyncze 

słowa, a komunikowały się za pomocą gestów, płaczu, postękiwań i 

jęków. Do tej pory mama (znowu ta mama!) rozumiała jego postękiwania 

i nawet potrafiła odróżnić, że inaczej stęka gdy chce na ręce, a inaczej, 

gdy chce soczek. Wytworzyli team o swoistym sposobie komunikacji: ona 

mówiła, a ono stękało, jęczało lub płakało. Do tej pory to wystarczyło. 

Gdy takie dziecko pojawia się na terapii może przeżyć szok, że zostają 

wprowadzone inne zasady. Może być dla niego trudne do 

zaakceptowania, że jest prowokowane do mówienia. Reakcje bywają 

różne. Od zaciekawienia aż po bunt. Jednak zwykle nie obywa się bez 

oporów ze strony dziecka, ponieważ stary sposób komunikacji przez 

stękanie, jęczenie i płacz jest dla niego po prostu wygodny. 

12. Uczy się obserwować – kolejna umiejętność, która wydaje się 

naturalnym, przyrodzonym sposobem poznawania świata. Jednak coraz 

więcej dzieci ma trudności z obserwacją twarzy mówiącego i z 

utrzymaniem uwagi na twarzy rozmówcy. O ile nie jest to spowodowane 

zaburzeniami rozwojowymi w sferze społecznej, warto zwrócić uwagę na 

to, jakie nawyki są w komunikacji między rodzicami a dzieckiem. Czy 

mówią do niego „znad jego głowy”, czy twarzą w twarz, czy starają się 

patrzeć na twarz dziecka zwracając się do niego. I w końcu czy ilość 

bodźców płynących z mediów elektronicznych nie jest zbyt duża. Moje 

obserwacje potwierdzają, że dzieci mające wczesny i intensywny kontakt 

z wysokimi technologiami mają większe trudności z utrzymaniem 

kontaktu wzrokowego z drugą osobą, szczególnie w pierwszych latach 

życia. 

13. Uczy się słuchać i słyszeć – czyli poznaje krainę różnych dźwięków, a 

także krainę dźwięków mowy oraz różnice między brzmieniem tych 

dźwięków. Moim zdaniem to zdecydowanie niedoceniana umiejętność, 

której należy poświęcić dużo uwagi. 

14. Uczy się wykonywać ćwiczenia, które przygotują jego aparat 

artykulacyjny do mówienia – ten element powoli wchodzi w zakres 
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etapu właściwego – nauki nowych umiejętności. Początkowo ma postać 

nauki jakiegokolwiek panowania nad swoim aparatem mowy, dlatego 

zdecydowałam się umieścić go w etapie pierwszym. 

Zobacz, ilu nowych rzeczy dziecko uczy się w pierwszym etapie terapii. Ta lista 

oczywiście nie wyczerpuje wszystkiego, czego uczy się dziecko na początku 

współpracy z logopedą. Jeśli próbuje się go przeskoczyć zajęczym susem, to 

porażka murowana. Dziecko może się zamknąć i nie zachce współpracować.  

Myślę, że w niektórych sytuacjach początek terapii powinien opierać się 

głównie o zabawę swobodną i stopniowo przechodzić do zabawy kierowanej. 

Wówczas jest szansa na płynniejsze i bezproblemowe wejście w etap właściwy, 

jakim jest nauka nowych umiejętności.  

W początkowym etapie terapii mniej cierpliwi rodzice mogą zechcieć naciskać 

na logopedę, dlaczego jeszcze nie ma efektów, dlaczego dziecko jeszcze nie 

mówi tej czy tamtej głoski. My tu przyszliśmy, żeby pani go tego nauczyła, a nie 

układała z nim obrazki. Myślę, że trzeba wówczas wytłumaczyć rodzicom na 

czym polegają poszczególne fazy terapii i jak ważna jest rola pierwszego etapu.  

Z drugiej strony trzeba być uważnym i ciągle sprawdzać, czy dziecko jest już 

gotowe na przejście do etapu drugiego, aby tego początkowego bezsensownie 

nie przedłużać. Rodzice widząc przedłużający się pierwszy etap, a nie widząc 

namacalnych postępów w rozwoju mowy po prostu rezygnują z terapii u 

danego logopedy. 

Jak sobie radzić na tym pierwszym etapie terapii z niechęcią do współpracy ze 

strony dzieci? 

Nie będę zachęcać do dawania naklejek lub pieczątek w nagrodę za dobrą 

współpracę,  choć jest to niewątpliwie jakiś sposób, aby dziecko do kontaktu ze 

sobą zachęcić. Ja z kolei zachęcam logopedów do głębszego spojrzenia na 

problem: 

 Jeśli masz kontakt z rodzicami zacznij od rozmowy na temat tego, jak 

przebiega terapia, jakie są jej fazy i jak dziecko może reagować na 

oddziaływania oraz co mogą zrobić rodzice, aby wspomóc tę współpracę 

dziecka z logopeda (wbrew pozorom mogą bardzo dużo). Zastanówcie 
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się, który z wymienionych wyżej obszarów szwankuje najbardziej i poproś 

rodziców, aby zwrócili na niego większą uwagę. Być może będzie to 

nadmiar bodźców z mediów elektronicznych, być może styl 

komunikowania się bez patrzenia w twarz, a może niestawianie dziecku 

żadnych wyzwań. Warto popracować w tych obszarach. 

 Przygotuj rodziców na to, by w początkowym okresie nie spodziewali się 

spektakularnych efektów w postaci nowych umiejętności u dziecka. W 

pierwszym okresie terapii sukcesem jest to, że dziecko w ogóle chce 

podjąć współpracę, że rozumie czego się od niego oczekuje i że STARA 

SIĘ dostosować do tych oczekiwań i nie poddaje się mimo, że często mu 

nie wychodzi. 

 Zacznij terapię od atmosfery swobodnej zabawy, zadbaj o zbudowanie 

relacji z dzieckiem, o zdobycie jego zaufania. Stopniowo przekształcaj 

swobodną zabawę w zabawę kierowaną, z regułami, by dziecko 

przyzwyczajało się do ich istnienia. 

Etap właściwy – nauka nowych umiejętności 

Etap właściwy to taki, podczas którego dziecko uczy się nowych umiejętności 

potrzebnych w mówieniu. A więc uczy się konkretnych, można powiedzieć – 

technicznych rzeczy, jak na przykład sposoby oddychania, dmuchania, 

rozróżnianie dźwięków mowy, wypowiadania głosek w izolacji, w słowach, 

dłuższych konstrukcjach językowych, uczy się budowania wypowiedzi. Uczy się 

powoli wplatania tych nowych umiejętności do swojej mowy, ale na razie tylko 

podczas terapii.  

Również na tym etapie mogą wystąpić problemy ze współpracą ze strony 

dziecka. Dzieje się tak często wtedy, gdy na przykład dziecko nie potrafi 

wymówić jakiejś głoski, coś mu w tej kwestii nie wychodzi, gdy nie umie 

rozwiązać jakiegoś zadania. Może to wyzwalać jego reakcję lękową. Wyróżniam 

dwa typy reakcji lękowej. Jedną nazywam ją defensywną (objawia się 

wycofaniem, milczeniem, zerwaniem kontaktu), drugą - agresywną 

(objawiającą się agresja, płaczem, histerią). Z moich obserwacji wynika, że takie 

reakcje dotyczą częściej dzieci, które mają pewne trudności emocjonalne (na 

przykład są lękowe lub nadwrażliwe emocjonalnie) oraz niskie lub obniżone 

poczucie własnej wartości, co może przejawiać się bakiem wiary we własne siły 
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i możliwości. Takie dzieci będą oceniały swoje szanse na sukces w rozwiązaniu 

zadania lub nauczeniu się czegoś nowego niżej, niż możemy to widzieć my jako 

terapeuci. 

Trzeba pamiętać, że jest pewna grupa dzieci, które mimo iż są eksponowane na 

wyzwania, reagują na porażki bardzo emocjonalnie. Można powiedzieć, że 

nadmiernie emocjonalnie. Nazywam je dziećmi „hyper sensitive” czyli po 

prostu „dzieci nadwrażliwe”. Im młodsze dziecko, tym częściej obserwuję taką 

nadmierną reaktywność na to, że coś im nie wychodzi.  

Jak sobie radzić na tym etapie z niechęcią do współpracy? 

 Jeśli masz do czynienia z dzieckiem o postawie zamkniętej, nieodpornym 

na stawiane wyzwania i doznawane porażki, pracujecie jakiś czas i nie 

udało się wam wypracować żadnych sposobów postępowania, to być 

może wskazana będzie konsultacja z psychologiem. Poproś rodziców o 

konsultację z psychologiem pod kątem zdiagnozowania problemów z 

emocjami oraz pokierowania, jak sobie z nimi radzić. 

 Jeśli odmowa współpracy występuje w obliczu konkretnych zadań, które 

dziecko ocenia jako zbyt trudne dla siebie, to pozytywny efekt może dać 

cofnięcie się do wcześniejszych etapów, które są dla dziecka łatwe (przez 

nie oceniane jako łatwe). Na przykład jeśli uczysz dziecko wymowy głosek 

i nastąpiła u dziecka blokada (mimo wytrenowanych umiejętności 

fundamentalnych), to można cofnąć się do kroku wcześniejszego, do 

tego, czego nauczyliście się wcześniej i co nie sprawiało dziecku 

trudności. Mówiąc bardziej obrazowo i na konkretnym przykładzie: jeśli 

dziecko nie może przebrnąć przez wymowę głoski [SZ]  w słowach, a 

poprawnie wymawiało ją w sylabach – cofnij się do wymowy sylab, jeśli 

w sylabach też sprawia problem – wróć do wymowy głoski w izolacji. 

Schodź o jeden stopień niżej do takiego poziomu umiejętności, który 

dziecko ma dobrze opanowany. Dopiero po jego odświeżeniu zacznij 

stopniowo przechodzić dalej. 

 Rozbijanie trudności na mniejsze części. Stary jak świat sposób 

rozwiązywania problemów. Ubierając go w konkretny przykład: jeśli 

dziecko ma trudność w wymówieniu całego słowa – dziel na mniejsze 



Transkrypcja podcastu: Dlaczego dziecko nie współpracuje na terapii logopedycznej. 
www. logopediapraktyczna.pl    Wszelkie prawa zastrzeżone 

Strona 8 
 

kawałki i ucz wymawiania „po kawałku”. Dopiero gdy one będą się 

udawały, łącz je w większe części, a na końcu w całość.  

Oczywiście trzy wskazówki nie rozwiążą wszystkich problemów, jakie mogą 

pojawić się na tym etapie. Tymi przykładami chciałam pokazać, z jakimi 

trudnościami spotykam się najczęściej i jak sobie z nimi radzę. 

Etap końcowy – automatyzacja nawyków 

Automatyzacja nawyków to taki moment, który następuje po nauce nowych  

umiejętności, a które – jeśli są często używane – stają się nawykami. Nazwanie 

go etapem jest pewną nieścisłością, bo może się on „dziać” niemal równolegle z 

etapem nauki nowych umiejętności, na przykład gdy od razu są wprowadzane 

do codziennych sytuacji. Dla porządku niech nazywa się etapem, jednak 

pamiętaj o równoległości z etapem drugim. 

Według mnie automatyzacja nowych umiejętności w mówieniu przebiega już w 

dużej mierze poza gabinetem logopedy, a zatem nie mamy do czynienia z 

trudnościami we współpracy dziecka z logopedą, a raczej z trudnościami w 

automatyzacji nawyków. Na ten temat przygotuję osobny wpis lub podcast.  

Podsumowując temat: dlaczego dziecko nie współpracuje na terapii 

logopedycznej. Dlaczego tak się dzieje? 

Dzieje się tak, ponieważ: 

 Rodzice i/lub logopedzi ulegają presji szybkich efektów. Żyjemy pod 

wielką presją. Jest to presja czasu i presja osiągnięć. Presja czasu, bo 

wszyscy mamy bardzo dużo zajęć. Presja osiągnięć, bo chcemy szybkiego 

zwrotu naszego zaangażowania. Jednak dziecko ma swoje tempo 

rozwoju. Rozwój stymulujemy, ale nie zawsze mamy gwarancję szybkich 

efektów. Jeśli wytworzenie presji wiąże się z wystąpieniem pewnych 

emocji u dorosłych, to dziecko na pewno te emocje odczuje. Może to 

spowodować blokadę i niechęć do współpracy z logopedą.  

 Jako logopedzi  i rodzice ulegający presji zapominamy o wstępnym 

etapie terapii, który jest przygotowaniem gruntu pod terapię właściwą. 

Od razu chcemy przejść do drugiego etapu terapii, czyli do nauki nowych 

umiejętności. Tymczasem etap pierwszy jest bardzo ważny. Nie można go 
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pomijać. Co więcej, nie ma reguły ile on potrwa. U jednego dziecka może 

trwać kilka spotkań, u innego – kilka miesięcy. Poznajcie przykład z mojej 

praktyki logopedycznej: dziecko z dużymi trudnościami emocjonalnymi, 

które nie radzi sobie nawet z najmniejszymi wyzwaniami przed nim 

stawianymi. Reaguje płaczliwością, stanami lękowymi. Nie jest 

nastawione na odbiór świata zewnętrznego, tylko zafiksowane na 

własnych emocjach, na własnym lęku. W tym przypadku faza pierwsza 

przedłużyła się do kilku miesięcy, gdyż próby nauczenia chłopca nowych 

umiejętności spełzały na niczym. Poziom emocji (lęku) był tak wysoki, że 

do chłopca ciężko było dotrzeć z prostymi komunikatami. Nawet 

stosowane wzmocnienia pozytywne: pochwały i nagrody nie 

powodowały zmniejszenia lęku u dziecka. W tej konkretnej sytuacji 

rodzic został poproszony o konsultację psychologiczną, ponieważ 

emocjonalny stan dziecka utrudniał mu funkcjonowanie nie tylko na 

terapii, ale w ogóle w codzienności przedszkolnej.  

 Gorsze okresy lub gorsze dni. Nawet dobrze współpracujący podopieczni 

miewają gorsze dni lub gorsze okresy. Ba! Śmiem twierdzić, że gdyby tak 

wziąć cały rok i przesiać przez sito, to tych „dobrych” okresów pełnej 

gotowości do współpracy byłoby zdecydowanie mniej niż tych gorszych. 

Skąd to się bierze? Dzieci bywają niewyspane, przeciążone nadmiarem 

bodźców lub zajęć, są nieodpowiednio żywione (nadmiar cukru! niedobór 

zdrowych składników – szczególnie warzyw i owoców!), dzieci 

funkcjonują w określonych warunkach emocjonalnych w rodzinie i 

dobrze wszyscy wiemy, że nie jest to sielanka. Nawet jeśli nie rozumieją 

pewnych sytuacji, to przenoszą emocje: od stresu związanego z 

pośpiechem aż po naprawdę ciężkie sytuacje emocjonalne. Dzieci 

chorują, są tuż po chorobach i ten okres rekonwalescencji też zazwyczaj 

nie jest pracą na „pełnej mocy”. Dzieci miewają swoje skoki rozwojowe w 

innych sferach, co oznacza, że ich ciało tam przenosi swą energię, a na 

nasze logopedyczne oddziaływania nie mają już siły. Dzieci podlegają 

różnym innym niekorzystnym wpływom, jak pogoda (meteoropaci), ale 

też media elektroniczne (swoją drogą ciekawe zestawienie mi wyszło). 

Czy to znaczy, że teraz mamy odpuścić, bo dziecko ma gorszy dzień lub 

czas? Absolutnie nie, ale trzeba uwzględnić w swoich działaniach, że 
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dziecko właśnie taki czas przeżywa. Nikt z nas przecież  nie pracuje ciągle 

na 100% mocy, więc nie wymagajmy tego od dziecka. Róbmy tyle, ile jest 

możliwe w danym momencie.  

 Jest jeszcze jeden element, który może utrudniać terapię, a który nie jest 

związany ani z pierwszym jej etapem, ani z kolejnymi. Jest to postawa 

rodzica i jego obecność podczas zajęć logopedycznych. Pisałam o tym na 

blogu i zachęcam do przeczytania artykułu, do którego link znajdziesz 

pod tym podcastem. Powiem tylko, że w niektórych sytuacjach obecność 

rodziców w czasie zajęć jest niewskazana, gdyż w ich obecności 

(szczególnie matek) dziecko nie potrafi współpracować z terapeutą. Jeśli 

mamy możliwość sprawdzenia dwóch sytuacji, jak koncentruje się 

dziecko w obecności rodzica i bez niej, szybko wyciągniemy właściwe 

wnioski. Gdy obecność rodzica sprawia, że dziecko słabo się koncentruje, 

że cały czas szuka kontaktu emocjonalnego z rodzicem, może to 

utrudniać nawiązanie pozytywnych relacji z terapeutą, który wówczas 

postrzegany jest jako przeszkoda, a nawet wróg. Nie ma jednoznacznej 

recepty, co z tym zrobić, każda sytuacja powinna być rozwiązywana 

indywidualnie. 

W tym podcaście poświęciłam szczególną uwagę pierwszemu etapowi terapii, 

który nazywam przygotowaniem gruntu pod terapię. Uważam go za element 

tak ważny, że może decydować o sukcesie terapii lub jego braku. W ostatnich 

latach obserwuję, że dzieci z trudnościami emocjonalnymi przybywa. Jest też 

coraz większa grupa dzieci, przed którymi rodzice nie stawiają żadnych wyzwań. 

Gdy takie dziecko pojawia się na terapii najpierw uczy się, jak współpracować. Z 

moich obserwacji wynika, że rośnie liczba dzieci, którym ta współpraca 

przychodzi z trudem. Mówiąc bardziej brutalnie – mają słabo wykształcone 

cechy społeczne, co bezpośrednio wpływa na przedłużenie się procesu terapii. 

Chcę tym podcastem zwrócić uwagę na pewne zjawiska, których rozmiary się 

zwiększają, wzbudzić konstruktywną dyskusję i zachęcić logopedów do 

uświadamiania rodzicom konieczności rozwijania fundamentalnych postaw 

społecznych. Zapewne jest to kropla w morzu, ale mawiają, że kropla drąży 

skałę.  

http://www.logopediapraktyczna.pl/obecnosc-rodzicow-podczas-zajec-logopedycznych/
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Jeśli uważasz powyższe treści za wartościowe, podziel się nimi: udostępnij link 

na blogu lub w mediach społecznościowych. Dziękuję za wysłuchanie tego 

podcastu! 


