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Părerea că vorbirea copilului se formează din momentul în care el spune 
primele cuvinte este greşită, tot aşa cum greşită este şi atitudinea de aşteptare pasivă 
timp îndelungat, în speranţa că o dată şi odată copilul va vorbi.  
  De asemenea, procedează greşit părinţii care nu manifestă grijă deosebită 
pentru dezvoltarea vorbirii copilului decât în perioada de vârstă preşcolară acestuia, 
adică atunci când ,,se înţeleg” cu copilul. 
  Vorbirea nu apare în mod spontan sau întâmplător. Ea este rezultatul educării 
copilului şi al unei normale dezvoltări a organismului acestuia. 
  Cele mai multe tulburări de limbaj se întâlnesc la copiii de vârstă preşcolară, 
adică tocmai în perioada în care limbajul se formează şi se dezvoltă.  În această 
perioadă mecanismele motorii şi diferenţierea sunt insuficient dezvoltate. Adoptarea 
unor măsuri cu caracter terapeutic în faza de debut a tulburărilor de limbaj constituie 
un factor hotărâtor în reuşita tratamentului logopedic. La copii, automatismele psiho-
lingvistice nefiind bine consolidate, pot fi înlăturate cu totul şi înlocuite cu deprinderi 
corecte de vorbire. 

Succesul terapeutic la această vârstă este asigurat şi de faptul că atunci 
sistemul nervos se caracterizează printr-o mare plasticitate, care permite o 
acomodare rapidă la situaţii noi. 

Tratamentul logopedic este îndreptat, în primul rând, în direcţia prevenirii 
tulburărilor de limbaj, pentru că a preveni este mai uşor decât a corecta, iar a educa este 
mai uşor decât a reeduca. 

În competenţa profesorilor logopezi intră prevenirea şi corectarea 
următoarelor tulburări de limbaj: 

 tulburări de pronunţie/articulaţie; 

 tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii; 

 tulburări de dezvoltare a limbajului; 

 tulburări de voce ; 

 tulburări ale limbajului scris-citit; 

 alte tulburări de limbaj, care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a 
copiilor. 



Vă adresaţi logopedului când observaţi la copiii dumneavoastră următoarele 
probleme: 

 pronunţarea incorectă sau omiterea unuia sau  mai multor sunete; 

 vorbirea nazală; 

 articularea defectuoasă a cuvintelor; 

 apariţia unor blocaje sau spasme la rostirea unor cuvinte; 

 repetarea sau prelungirea unor sunete, silabe sau cuvinte; 

 vorbirea rapidă; 

 vorbirea lentă; 

 pierderea vocii; 

 vocabular foarte redus(4 – 5 cuvinte); 

 întârzieri în dezvoltarea vorbirii; 
Vârsta recomandată pentru a începe terapia este de 4-5 ani, vârsta la care 

limbajul ar trebui să fie structurat şi consolidat. În cazul în care copilul are şi alte 
probleme (deficienţe de auz, sindrom Down, etc.), care ar împiedica apariţia sau 
dezvoltarea normală a  limbajului este indicat să se intervină şi de la o vârstă mai 
mică. 

Activitatea de logopedie se desfăşoară într-un cabinet corespunzător, într-un 
cadru plăcut şi relaxant, copiii având condiţii optime pentru corectarea tulburărilor 
de vorbire. 

 
Logopedul-,,doctorul“ tulburărilor de limbaj. 

             

Cum îmi pot ajuta copilul? 
Cum îmi pot ajuta copilul să se exprime? 

 

 Încurajează-l să te privească şi să te  asculte cu atenţie în timp ce vorbeşti. 
 Nu-l lăsa să vorbească dacă nu se înţelege ce spune, încearcă să-i pui întrebări 

pentru a-l face să formuleze sub o formă simplificată ceea ce vrea să transmită. 
 Nu insista să repete ce a spus sau să zică un cuvânt ,,corect”. 

 Fii un bun ascultător, încearcă să înţelegi ce vrea să-ţi spună, nu doar cât de 
clar o spune. 

 

Cum îmi pot ajuta copilul să înţeleagă? 
 

 Asigură-te că te priveşte şi te ascultă când vorbeşti. 
 Accentuează cuvintele importante din propoziţii, dar păstrează intonaţia 

normală. 
 Foloseşte propoziţii scurte cu o structură simplă, nu-l copleşi, adaptează-te la 

nivelul său. 



 Utilizează elemente vizuale (gesturi, imagini) pentru a te ajuta să-ţi transmiţi 
mesajul când comunici cu el. 

 

Cum îmi pot ajuta copilul să-şi dezvolte limbajul? 
 

 Modelează-ţi exprimarea în funcţie de ce spune acesta, extinde-i frazele; ex: 
când copilul zice: ,,Maşina roşie!” tu poţi răspunde ,,Da, aceea este o maşină mare 
roşie!” 

 Evită să-i corectezi gramatica în această fază, în schimb foloseşte tu forma 
corectă a ceea ce a zis el. 

 Poeziile cu rimă şi cântecele sunt utile pentru practicarea repetată a formării 
unor propoziţii structurate. 

 Vorbeşte despre ceea ce faci în timp ce o faci, pentru a da şansa copilului să 
înveţe cuvinte noi şi să exerseze structura propoziţiilor (nu doar numele 
obiectelor, ci şi acţiuni sau cuvinte descriptive.) 

 

Cum îmi pot ajuta copilul să-şi depăşească obstacolele din vorbire? 
 

 Acordă-i copilului atenţie totală măcar de trei ori pe săptămână; în aceasta 
,,perioadă specială” nu va trebui să depună eforturi pentru a atrage atenţia 
altora; când copilul îţi vorbeşte, lasă-l să termine fără a-l întrerupe. 

 Vorbeşte mai rar când te adresezi copilului; astfel, se va concentra mai bine la 
ceea ce spui şi nu se va simţi presat să-ţi răspundă repede; poate ajuta să faci o 
mică pauză înainte de a-i răspunde la întrebări; această conversaţie mai lentă îl 
poate ajuta să-şi formuleze mai bine ideile. 

 Arată-i copilului că eşti interesat de ceea ce îţi zice şi încearcă să păstrezi 
contactul vizual în timpul convorbirii. 

     
 O regulă de aur pentru părinţi este să nu-l critice şi să nu-l certe niciodată pe copil. 
                                       

Acest tip de comportament îl va descuraja!!! 
                                                                                            
                        
 

 


