Związek mowy dziecka
z odkrywaniem świata.
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Małe dziecko nie ma jeszcze tak

Osłuchując się z informacjami wzbogaca
poprawnego

rozwiniętej świadomości prawidłowego

względem

mówienia. Pojawia się ona z czasem. Gdy
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Mowa werbalna to komunikacja

do rodziców: „Mamo, dlaczego ja mówię

między ludźmi. Pamiętajmy, iż dwu,

lowel, bo mój kolega mówi inaczej ?”, albo

trzyletnie
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„Mamo, w przedszkolu (w szkole) dzieci
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z rodzicami, czy rówieśnikami. Kiedy
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rozumiane przez otoczenie.

Przekraczając próg szkoły, każdy
uczeń chce być postrzegany jako najlepszy

Osoba
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Dlatego warto zadbać o prawidłowy
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przełożenie na edukację przedszkolną,

powodują

złe

samopoczucie. Jest jej źle, bo czuje się

naukę

inna, być może odrzucona przez przyjaciół.

zawodowe i społeczne człowieka.

w

szkole,

później

na

życie

Nie zadaje już tylu pytań, nie prowadzi
tylu

rozmów,

nie

konwersuje

Pamiętaj Drogi Rodzicu!

z rówieśnikami, nie jest aktywna słownie
na lekcji. A przecież stawianie pytań ma
kluczowe znaczenie w rozwoju każdego
z nas w życiu codziennym: w domu,
przedszkolu,

szkole,

pracy,
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śmieje się cały świat”
J. Korczak
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PS

Artykuł powstał na bazie wieloletnich
doświadczeń pracy zawodowej
w trosce o dobro przede wszystkim
dziecka.
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Podsumowując: Zaburzenia mowy,
wady wymowy mogą wywierać negatywny
wpływ na system poznawczy człowieka.
Wówczas może mieć on opór w zadawaniu
pytań

przez

aktywność

co
w

wykazuje

mniejszą

zdobywaniu

wiedzy.

Z czasem naturalna poznawcza ciekawość
przygasa. Osoba staje się bardziej bierna

