Kiedy wybrać się z dzieckiem do logopedy
Terapią logopedyczną mogą być objęte już noworodki i niemowlęta, bowiem już najmniejsze dzieci mogą mieć trudności w zakresie: czynności 
pokarmowych, percepcji słuchowej. Szczególnej pomocy będą wymagały wcześniaki, maluchy urodzone z różnymi chorobami , wadami rozwojowymi. 
W wieku poniemowlęcym, a także przedszkolnym również może ujawniać się szereg niepokojących objawów w zakresie rozwoju mowy dziecka, które wymagają podjęcia terapii logopedycznej 
Warto zatem skontaktować się z logopedą jak najwcześniej, gdy tylko zaobserwujemy niepokojące zachowania u naszego dziecka. Bowiem wcześnie podjęte działania dają szanse  na pełny i prawidłowy rozwój umiejętności komunikowania się z otoczeniem, a tym samym zapewniają dziecku lepszy start w szkole
Jeśli przyglądając się rozwojowi naszego dziecka zauważymy, że:
	maluch nie głuży, od 6-7 mies nie gaworzy,
	od 1 do 2 lat - nie wypowiada sylab,
	podejrzewamy, że nie rozumie naszych poleceń,
	nie wypowiada prostych słów (mama, baba, tata, dada...), powinny pojawić się też równoważniki zdań (mama tam, baba tu itp.),
	3-latek nie buduje zdań, częściej pokazuje niż próbuje powiedzieć. Nie potrafi skupić uwagi, podczas gdy czytamy mu książeczkę lub opowiadamy prostą historyjkę. Mowa jego jest bardzo niewyraźna, czyli zrozumiała tylko dla najbliższych. Rodzica powinno zaniepokoić uporczywe powtarzanie bez zrozumienia słów, wyrażeń, zdań wypowiedzianych przez inne osoby czy usłyszanych w telewizji – bajce czy reklamie (tzw. echolalie).
	jeśli maluch nie zwraca uwagi na sygnały dźwiękowe, nie kieruje głowy w stronę źródła dźwięku – może to oznaczać, że ma problemy ze słuchem.
	gdy mamy jakieś wątpliwości związane ze słuchem dziecka, powinniśmy skonsultować się z pediatrą i poprosić o skierowanie na badanie słuchu (najlepiej do poradni audiologicznej). 
	4-latek formułuje jedynie zdania proste, równoważniki zdań, wypowiada zaledwie proste słowa, "spieszcza" wypowiedzi, nie wypowiada głosek k, g, l (przy założeniu, że inne głoski są prawidłowe)
	6-latek nie wypowiada "r", "sz", "ż", "cz", "dż",
	w każdym wieku, gdy mamy wątpliwości, czy dziecko słyszy,
	podczas zabawy otwiera buzię i wysuwa język,
	nawykowo oddycha buzią, 
	znacznie odstaje w rozwoju mowy od rówieśników, izoluje się, niechętnie bawi się z dziećmi, jest odrzucane przez grupę z powodu gorzej rozwijającej się mowy, 
	podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby lub wargi,
	zniekształca głoski (wymawia je inaczej niż większość Polaków), np. wymawia „r”– gardłowo, podczas artykulacji niektórych głosek (najczęściej s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź,ć, dź) wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie,  
	gdy nasze dziecko ma problemy z płynnym wypowiadaniem się– w nienaturalny sposób zacina się, powtarza poszczególne głoski, sylaby, a nawet całe wyrazy nie tylko podczas wzburzenia, ale także podczas zwykłych wypowiedzi i towarzyszą temu napięcia ciała, tiki. Może to być przejaw jąkania wczesnodziecięcego, którego nie można lekceważyć,
	jeśli dziecko mówiąc ślini się, 
	gdy dziecko ma wadę zgryzu,
	gdy zaobserwujemy niepokojące zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy (np. zbyt duży lub zbyt długi język, skrócone wędzidełko podjęzykowe),  
	gdy dziecko mówi przez nos, głos jest stłumiony – przyczyną mogą być

wady anatomiczne, np.: przerost śluzówki nosa lub skrzywienie jego przegrody, polipy, przerost trzeciego migdałka, rozszczepy podniebienia (zdarzają się rozszczepy niewidoczne, bo podśluzówkowe),

gdy chcemy się upewnić, że rozwój komunikacji językowej przebiega w sposób prawidłowy lub mamy jakiekolwiek wątpliwości.


