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Terapia logopedyczna a problemy 
wychowawcze w rodzinie 

 
 

Nie można rozpocząć terapii logopedycznej, dopóki nie rozwiążemy problemów wychowawczych 
dziecka w rodzinie. 

Obecnie w procesie terapeutycznym coraz częściej mamy do czynienia z różnorodnymi, trudnymi 
sytuacjami wychowawczymi. 

Rodzice przyprowadzają swoje dziecko na ćwiczenia nauki wymowy i logopeda przeprowadzając 
rozmowę wstępną spostrzega – już na pierwszym spotkaniu – błędy wychowawcze: brak 
konsekwencji w postępowaniu z dzieckiem; brak granic, które winny być stawiane dziecku tzn. co 
mu wolno, a co -nie; brak – u rodzica – zdecydowania i wskazania dziecku – jasności reakcji 
opiekuna na dane zachowania dziecka. 

Rozpoczynając terapię zaburzeń mowy lub trudności komunikacji językowej u dziecka, nie można 
ominąć spraw wychowawczych. Wiadome jest przecież to, że proces nauczania będzie prawidłowo 
przebiegał i z optymalnym skutkiem, jeżeli dziecko będzie nas -  terapeutów -słuchało, będzie 
skoncentrowane na naszych działaniach i będzie czuło się bezpieczne tzn. , kiedy pozna zasady i 
reguły między nami: terapeuta – dziecko – rodzic. 

Postępowanie terapeutyczne skazane będzie na niepowodzenie, gdy złe nawyki wychowawcze z 
domu, będą przenoszone na relacje między dzieckiem a logopedą. 

Z moich doświadczeń zawodowych wynika, że można już na pierwszym spotkaniu z dzieckiem i z 
rodzicami ustalić  właściwe warunki terapii i postępowania wychowawczego rodziców. 

Przykłady: 

Kuba – 5 lat 

Mówi niezrozumiale, nie potrafi wyraźnie wypowiedzieć np. słowo „pies” – wybrzmiewa: „je”; „pani” 
mówi „aji” itp. Proste zdanie „Daj mi sok.” - wypowiada: „aj i op.” Jest świadomy tej swojej 
trudności, bo jak ma powtórzyć, to milknie, wie, że nie potrafi  i jednocześnie nie próbuje uczyć się. 
Z rodzicami porozumiewa się gestami, a też i rodzice nie wymagają od niego wysiłku w kierunku 
prawidłowej- zrozumiałej wymowy. 

Rodzice kupują mu różne zabawki, o co poprosi, to dostaje. Wie, że nie musi odnieść zabawki na 
swoje miejsce w pokoju, że może płaczem wymusić dla siebie nagrodę. Oboje rodziców bardzo 
troszczą się o niego. Oboje przychodzą z nim na terapię. Ubierają i rozbierają „królewicza”; 
wiecznie coś mu obiecują, ze dostanie jak....” Dziecko czuje, że może wiele i też to wykorzystuje. 
Na drugim spotkaniu rodzice oznajmili mi, że Kuba w domu to w ogóle nie chce ćwiczyć, nawet 
jednego słowa. Nie słucha ich. 

Poprosiłam rodziców, aby  w domu konsekwentnie wykonywać moje zalecenia: 2 x dziennie – 
przed oglądaniem bajki w TV i przed grą dziecka na komputerze ćwiczyć wymowę prostych zdań 
(Rodzice otrzymali ode mnie zestaw tych kilku zdań z obrazkami.). Zastrzegłam – w obecności 
dziecka – że jeżeli chłopiec nie będzie powtarzał zdań, nie będzie widocznego jego wysiłku, to w 
następstwie nie będzie oglądanie bajki. Wspólnie z rodzicami i z dzieckiem  ustaliliśmy 
harmonogram dnia i tygodnia oraz poprosiłam o ścisłe przestrzeganie tych uzgodnionych stałych 
zajęć. Poprosiłam też rodziców, aby starali się wymagać od dziecka tych codziennych czynności, 
które dziecko samo może zrobić (ułożyć zabawki na półkę, do pudełka, ubrać się rano itp.). 
Pozytywny rezultat był widoczny już po tygodniu – Kuba zaczął powtarzać ćwiczone wyrazy i 



chętniej włączał się w rozmowę ze mną. Dopiero wówczas  mogłam rozpocząć właściwe ćwiczenia 
wymowy. 

 
Ania – 3 lata 

Przyszła mama z Anią na pierwsze spotkanie. Ania już na powitanie ze mną bardzo płakała, 
chowała głowę w swoich ramionach. Gdy dałam jej całe pudełko kredek i kolorowankę, 
natychmiast wyrzuciła kredki na podłogę i powiedziała, że nie chce, a obrazki do 
kolorowania  podarła. Powiedziałam jej, że przykro mi, że zniszczyła mi obrazki i że nie rozumiem, 
dlaczego to zrobiła.  Zastanawiając się nad dalszym tokiem naszego spotkania, powiedziałam jej, 
że jak pozbiera ze mną kredki, to dam jej układankę. Ania od razu - tonem nakazującym - zwróciła 
się do mamy: „Mamo Ty to zrób!” Oznajmiłam jej spokojnie, że  mama nie porozrzucała kredek, 
tylko ona i że ja jej pomogę: ja poukładam połowę (Pokazałam jej, gdzie jest to miejsce w pudełku.) 
i ona połowę. Widziałam reakcję mamy: jak bardzo chciałaby szybko zrobić to za dziecko, ale z 
niepokojem, w ciszy obserwowała tę sytuację. Chwaląc Anię, że jest już duża i doskonale to robi i 
że bardzo cieszę się, że nam ta czynność szybko przebiega, widziałam jak dziewczynka sama 
większość kredek poukładała w pudełku. 

Postępując w ten sposób już na początku naszego poznawania się, pokazałam Ani moje reguły, 
moje zasady, w oparciu o które będziemy razem współpracowały. Wiem, że na kolejnych 
spotkaniach, są następne nowe próby dziecka wymuszenia na mnie pewnych reakcji, ale w miarę 
czasu te zachowania wyciszają się i przychodzą spotkania właściwej terapii.  

Powyższe – opisane przeze mnie sytuacje – są wynikiem pewnych zaniedbań, bądź też barku 
czynności wychowania. Proces ten jest – wiadomo- najtrudniejszą pracą i dokonuje się poprzez 
stosowanie m.in. kar i nagród. 

Poniższy przykład zobrazuje jak różnie interpretowany jest ten system przez rodziców. 

 

Stosowanie kar i nagród w wychowaniu Marcina*  (Chłopiec uczestniczył w grupowej terapii 
jąkania.) 

Matka Marcina (Marcin – 7 lat, ma dwoje młodszego rodzeństwa, matka nie pracuje , zajmuje się 
domem.) powiedziała, że rzadko pozwala dziecku wychodzić na podwórko, bo jest tam 
niebezpiecznie, a ona z trójką dzieci boi się, gdyż nie opanowałaby dzieci. 

W domu używa gwizdka, aby uciszyć swoje dzieci. Mówi, że Marcinek jest spokojny, gdy jest sam, 
ale, gdy jest z nim rodzeństwo, to jest  bardzo niegrzeczny i za karę stawia go wówczas „do kąta w 
komórce”**. Ma tam stać i myśleć o tym, co zrobił. 

Marcin powiedział mi, że nawet tam  (w tej komórce) nie może uklęknąć, gdy mama  przyniesie 
mu  jedzenie. Ma jeść na stojąco. Marcin tak mówi:  „Mama podaje mi nawet jedzenie – bez 
talerzyka - w te moje, brudne ręce.” 

Chłopiec jest dzieckiem bardzo zaradnym. Pewnego dnia- zaraz na początku terapii – przyszedł do 
mnie i poprosił o blok rysunkowy oraz kredki, gdyż chciał zrobić rysunki i je następnie sprzedawać 
za 5 zł. Pieniądze chciałby przeznaczyć na lody i inne słodycze.  (Należy tu jednak dodać, że 
mama kupowała mu lody, słodycze, chodził czysty, dbała o niego.) Marcin chodził chętnie  na 
wycieczki, nie narzekał, szedł dzielnie a  też często podczas pieszych wędrówek opowiadał o 
swoich zainteresowaniach. Mówił  wówczas dość chętnie i płynnie -w przeciwieństwie, gdy był z 
mamą na zajęciach terapeutycznych. 

Interesował się pociągami, opowiadał o różnych dawnych i najnowszych pojazdach szynowych. 
Opowiadał też o swojej rodzinie, o dziadkach i o szkole, do której ma iść od najbliższego września. 
Na stołówce – podczas posiłków- uważnie obserwował innych, tak jakby lubił to robić, jakby szukał 
kontaktu z innymi. Wypatrywał mnie – terapeutę, a gdy uśmiechałam się do niego, lekko i on 
uśmiechał się, i dalej patrzył. 

Chętnie głośno  mówił  na stołówce wszystkim „smacznego”. (Takie miały dzieci zadanie, aby 
ćwiczyć technikę upłynniania mowy.) 



Na zakończenie turnusu – sam podszedł do mnie z kartonikiem i poprosił o mój  adres. Podczas 
mojego wyjazdu - żegnając się ze mną -  miał łzy w oczach i do końca utrzymywał kontakt 
wzrokowy. 

W jednym z kolejnych dni terapii mamy miały na zadanie napisać na kartce –formatu A4 – o swoim 
dziecku, prosiłam, aby  wyszczególniły tylko dobre cechy dziecka. Zaczęła się terapia – kolejnego 
dnia -  mamy opowiadały o zaletach swoich dzieci. Jedne miały napisane na całej kartce i jeszcze 
kilka zdań na drugiej stronie, inne na kartce wypunktowały cechy pozytywne i długo opowiadały- 
chwaliły dziecko. Gdy przyszła kolej na mamę Marcina, mama powiedziała, że wieczorem chciała 
napisać coś dobrego o swoim synku, lecz nic nie mogła znaleźć, dopiero rano napisała jedną 
dobrą cechę o Marcinie, a jak słuchała innych mam, to dopisała jeszcze dwie dodatkowe. 
Powiedziała, że jej rodzina codziennie wieczorem wspólnie modli się i wówczas zadaniem Marcina 
jest pomyślenie o tym, co złego zrobił w ciągu dnia i przeproszenie za to. 

Po wypowiedzi mamy Marcina, grupa rodziców poprosiła o oddzielną  dyskusję na temat kar i 
nagród w wychowaniu. Podczas tej rozmowy mama Marcinka usłyszała m.in. prośbę, aby 
zastanowiła się nad tym, czy stawianie dziecka w „komórce” nie jest upokarzaniem synka, czy 
może lepiej dać mu jakieś zajęcie np. uporządkowanie butów na półce, czy wyczyszczenie butów. 
Ktoś inny z grupy wskazał jej na nieprawidłowy czas- przed snem – przepraszania za złe 
zachowanie, ze to winno następować zaraz po zaistnieniu danej sytuacji, bo dziecko wieczorem 
już zapomni, za co ma przepraszać. A tak w ogóle, to wówczas zasypia z poczuciem winy i 
smutku. 

Chłopiec bardzo wyczekiwał pochwały i  zadowolenia mamy: Nierzadko na zajęciach brał rękę 
mamy i podnosił ją do góry, gdyż chciał, aby mama coś powiedziała lub nawet z nim powiedziała 
„smacznego” na stołówce. Mama wówczas cicho wypowiadała się, ale na stołówce nie odważyła 
się powiedzieć „smacznego dla wszystkich.” Na zakończenie turnusu jest taki zwyczaj - „mikrofon 
dla wszystkich” i wówczas każdy może wypowiedzieć swoje wrażenia i przekazać swoje uwagi, czy 
też podziękowania. Po kilku wystąpieniach młodzieży i dorosłych, wstał 7-letni Marcinek, wyszedł 
na środek i głośno, odważnie, płynnie (z pomocą ćwiczonej techniki) powiedział, że jest bardzo 
zadowolony z pobytu na turnusie, bo poznał tu kolegów, chodził na wycieczki, że mógł pobiegać na 
dworze oraz głośno podziękował nam terapeutom za pomoc. Mama później powiedziała mi, że gdy 
zobaczyła, że Marcin chce coś powiedzieć, to chciała zatkać sobie uszy, ale jednak słuchała  syna. 
Pewnie- po wystąpieniu Marcina -  była dumna, bo jej syn otrzymał gromkie brawa i wszystkich ujął 
za serca swoją wypowiedzią – tak naturalną, płynną i „od serca”. 

Podsumowując moje spostrzeżenia na temat wpływu problemów wychowawczych na przebieg 
terapii logopedycznej, pragnę zwrócić jeszcze raz uwagę na rolę właściwego, konsekwentnego 
postępowania wychowawczego w procesie terapeutycznym zaburzeń mowy. 

Logopeda zanim przejdzie do nauki wymowy lub wywołania mowy u dziecka, powinien najpierw 
wspólnie z rodzicami i z dzieckiem ustalić reguły wzajemnych relacji, bycia razem, współdziałania 
w codziennych czynnościach, w zabawie i w nauce. 

Artykuł ten ukazał się w: Wychowaniu na co dzień- marzec 2009 

  
 
* Marcin – imię wymyślone przez autora (w rzeczywistości ten chłopiec miał inne imię). 

** Komórka – to takie pomieszczenie w domu Marcina, gdzie chowa się  buty. 

 


