
NIE OBAWIAJ SIĘ
- REAGUJ,

BĄDŹ ŚWIADOMYM

RODZICEM !

MAMO,
TATO, 

POSŁUCHAJ
JAK MÓWIĘ!

Powiatowa Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna

w Tarnowie

 

Filia w Wojniczu

ul. Jagiellońska 17, 

32-830 Wojnicz

tel./fax 14 650 11 31

poniedziałek 8:00-18:00

 wtorek 8:00-16:00

 środa – czwartek 8:00-18:00

 piątek 8:00-16:00

e-mail:

filiawojnicz@pppptarnow.pl

 
 

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

 
 
 
 
 

mailto:filiawojnicz@pppptarnow.pl


Czym zajmuje się logopeda?

 

Zapewne pierwsza myśl rodzica

skierowana jest na korektę 

 wadliwie realizowanych głosek. 

Zamiast szalika moje dziecko

zakłada salik, czy je na śniadanie

logala z masłem. 

 

Nieprawidłowa wymowa. 

 

Tak, ale nie tylko. Zajmujemy się

nawet niemowlakami. Logopeda

jest przede wszystkim diagnostą.

Dostrzega więcej. Prowadzi

wnikliwy wywiad z rodzicem

dzięki, któremu stara się ustalić

dlaczego dziecko mówi za mało,

bądź niepoprawnie. 

Szuka przyczyny, obserwuje jak

wygląda zgryz, język, wargi,

podniebienie twarde. Sprawdza jak

ułożony jest język. To tylko

niektóre z czynności, którymi się

zajmuje.

Często kieruje rodzica do innych

specjalistów takich jak audiolog,

ortodonta.

 

 

LOGOPEDA

 
PRZYCHODZĄC

DO PORADNI

Przed złożeniem wniosku o badanie
prosimy o  kontakt telefoniczny pod

numerem podanym z tyłu ulotki. 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa 
i Nasze umawiamy się na konkretny

termin!

Rodzicu pamiętaj o opinii nauczyciela,

wychowawcy. Znajdziesz ją również na

podanej wyżej stronie. Wystarczy

zwrócić się do wychowawcy z prośbą

o jej uzupełnienie i dostarczenie

dokumentu na badanie dziecka. 

Zwróć uwagę na to, czy podpisałeś się

na ostatniej stronie, potwierdzając to,

że zapoznałeś się z opinią.

Wystarczy wniosek rodzica o badanie.

Można wydrukować go ze strony

Poradni PPPP w Tarnowie -> zakładka

,,do pobrania".

http://www.pppptarnow.pl/druki/

Pamiętaj, że druk powinien być

podpisany przez obojga rodziców.

NIE POTRZEBUJESZ SKIEROWANIA
OD LEKARZA

JEŚLI DZIECKO CHODZI DO
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY...

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO (COVID)

JEŚLI TWOJE

DZIECKO...

 Mówi niewiele, niewyraźnie lub

dostrzegasz jakieś nieprawidłowości

w wymowie dziecka.

Maluch kończąc roczek posługuje się

kilkoma wyrazami

Ma dwa lata i  problem 

Ma trzy lub cztery latka i nie buduje

prostych zdań. Nie wymawia

spółgłosek wargowo-zębowe  - f, fi,

w, wi,  wargowych - p, pi, b, bi, m,

mi, środkowojęzykowych - ś, ź, ć, dź,

ki, gi oraz tylnojęzykowych - k, g.

 

 

 

z samogłoskami ustnymi - a, o, e, u, y,

nie wymawia spółgłosek spółgłoskami -

m, t, b, d, k, d.

 

 

 
ZGŁOŚ SIĘ DO PORADNI!

I


