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LOGOPÉDIA

Logopedický skríning

V rámci logopedického skríningu vyh¾adávame deti rizikové z 
h¾adiska reèového vývinu v ranom, predškolskom i školskom 
veku. Ide o orientaèné vyšetrenie reèového vývinu die�a�a, 
jeho porozumenia, artikulácie a úrovne schopnosti 
fonematického uvedomovania. Skríning realizujeme v 
materských školách na žiados� zákonného zástupcu die�a�a. 
Zo skríningu je vypracovaná odborná správa s odporúèaniami 
pre rodièov.

Diagnostika

Vývin reèi – u detí, ktoré sa v ranom období oneskorovali vo 
vývine reèi, sledujeme pretrvávanie jazykových �ažkostí aj do 
ïalšieho obdobia. Cie¾om logopedickej diagnostiky je 
podrobné zhodnotenie vývinu reèi a jazykových schopností 
die�a�a. Pri vyšetrení sa zameriavame na zhodnotenie 
porozumenia reèi (inštrukcie rôznej zložitosti a dåžky), 
aktívnej a pasívnej slovnej zásoby die�a�a, zvukovej podoby 
reèi a jazyka, používanie gramatiky (predložiek, zhody rodu a 
pádu podstatných mien, používanie minulého a budúceho èasu 
a pod.), naratívnych schopností, verbálno-akustickej pamäte, 
pragmatiky (schopnos� použi� jazyk) a pod. V spolupráci        
so psychológmi môžeme upresni� príèiny �ažkostí die�a�a           
v týchto oblastiach a poskytnú� úèinnú nápravu.

Výslovnos� die�a�a – používanie správnej artikulácie 
jednotlivých hlások. 

Okrem miery artikulaèných �ažkostí hodnotíme aj schopnos� 
die�a�a poèu� odlišnosti medzi hláskami (fonematickú 
diferenciáciu), artikulaènú obratnos� ako aj kvalitu 
oromotorických schopností.

die�a�a a naplánovaných terapeutických cie¾ov.     

Logopedická diagnostika si vyžaduje úzku spoluprácu so 
psychológom, špeciálnym pedagógom, uèite¾om a rodinou 
die�a�a. Výhodou nášho zariadenia je, že odborní pracovníci 
participujúci na diagnostike sú združení na jednom pracovisku 
a môžu tak efektívne spolupracova�.

Terapia

Terapeutické stretnutia s die�a�om majú charakter hry. Ich 
základ vždy vychádza zo stanovenej diagnózy konkrétneho 

                                    
Multisenzorickým a hrovým prístupom odstraòujeme alebo 
zmieròujeme narušenú komunikaènú schopnos� die�a�a. 
Využívame techniky a stratégie podporujúce reè nielen ako 
motorický akt (správna tvorba hlások a slov), ale aj jazykovú 
zložku reèi (slovná zásoba, správna tvorba a stavba viet, 
rozprávanie súvislých textov tzv. naratív).

V terapii die�a�a je zahrnuté aj logopedické poradenstvo    
pre rodièa. V modernej logopédii sa uplatòuje systém 
symetrického poradenstva – rodiè je logopédom vedený k 
systematickej intenzívnej starostlivosti o die�a v domácom, 
prirodzenom prostredí. 
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