
 

 

 

Rola rodziców w terapii małego dziecka z wadą słuchu 

 Proces usprawniania dziecka wymaga szeroko rozumianej współpracy rodziców z osobami 

zajmującymi się rehabilitacją dziecka z niedosłuchem. Zadaniem zespołu terapeutów, oprócz ustalenia 

diagnozy i indywidualnego programu jest pokazywanie rodzicom ćwiczeń i zabaw, odpowiadanie na 

ich pytania związane z rozwojem dziecka oraz udzielanie im informacji o sposobach i formach 

pomocy.  

Dzięki temu będą oni mogli nauczyć się pracować ze swoja pociechą w warunkach domowych. 

Rodzice powinni mieć zaufanie do terapeutów, motywacje do pracy z dzieckiem oraz wykonywać ich 

zalecenia. 

Z kolei nadrzędnym celem terapeuty jest doprowadzenie do zaakceptowania przez rodziców 

niepełnosprawności dziecka, uświadomienie im, jak ważna jest jego intensywna rehabilitacja oraz 

wychowanie, gdzie fundamentem jest miłość oraz bezpieczeństwo. 

Ze strony pedagoga i psychologa rodzice zawsze mogą liczyć na profesjonalną pomoc i duchowe 

wsparcie motywujące do pracy nad rozwojem dziecka. Kompleksowa rehabilitacja obejmuje zarówno 

dziecko, jak i jego środowisko rodzinne. Terapeuci starają się wychodzić naprzeciw różnym 

oczekiwaniom rodziców i jednocześnie uczulać ich na potrzebę aktywnego wspierania rozwoju i 

doceniania nawet najmniejszych osiągnięć dziecka. 

Dziecko zdobywa informacje o świecie poprzez codzienny kontakt z otoczeniem. Rolą rodziców jest, 

więc przekazywanie mu wiedzy o tym, jak funkcjonuje świat, poprzez organizowanie zajęć 

prowadzonych w środowisku domowym. Dzieci korzystające z aparatów słuchowych czy implantów 

ślimakowych w swoich zainteresowaniach zabawą nie różnią się od swoich rówieśników. 

Pierwsze lata życia dziecka, to czas kiedy uczy się ono dużo i chętnie. Już od najmłodszych lat 

dziecko doświadcza świat poprzez dotyk, węch, wzrok, słuch i smak. 

Rodzice powinni zapewnić swojej latorośli bogate w odpowiednie bodźce środowisko, a mogą to robić 

poprzez: 

 zabawy zachęcające do uczenia się 

 będąc zainteresowanym jego odkryciami 

 chwaląc je i podkreślając jego mocne strony 

 i co najważniejsze mówiąc do niego, opisując jego przeżycia i doświadczenia 

Chcąc dobrze wykorzystać czas na zabawę pamiętajmy o odpowiedniej porze, tak by dziecko nie było 

zbyt zmęczone i żebyśmy sami mogli oderwać się od własnych zajęć. Długość zabawy planujmy tak, 

by móc utrzymać uwagę, by skończyć to, co się zaczęło robić. W tym przypadku stosujemy zasadę 

stopniowania trudności. Zbyt łatwe zadania szybko nudzą, zaś zbyt trudne budzą frustracje i 

zniechęcenie. Starajmy się podążać za zainteresowaniami dziecka, bo to jego naturalna motywacja do 

zgłębienia danego zagadnienia. 

 



 

 

Podczas wspólnie spędzonych chwil rozmawiajmy z dzieckiem, opowiadajmy o kształtach i kolorach, 

liczmy schody. Możemy w tym celu używać różnorodnych zabawek, książeczek, czy innych 

materiałów. Tym samym dajemy dziecku szansę na wyrażanie siebie oraz tego, co dzieje się wokół 

niego. 

Codzienne czynności takie jak kąpiel, przygotowywanie posiłków, zakupy to świetna okazja do 

zabawy z dzieckiem, rozwijania jego słownictwa, języka. Nie zapominajmy o chwaleniu dziecka za 

małe osiągnięcia. Podkreślamy to, co już udało mu się osiągnąć. Wzmocni to jego poczucie własnej 

wartości, zmotywuje do dalszych starań. Zabawki dobierajmy do wieku oraz do poziomu rozwoju 

dziecka. Wybierajmy, więc zabawki o ciekawych kształtach, fakturze, wykonane starannie i 

bezpiecznie dla dziecka. 

Rozwijające są zabawy, gdzie dziecko naśladuje sytuacje z życia codziennego. Akcesoria do zabawy 

w dom, lekarza, czy sklep uczą odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych. W każdej 

chwili spędzonej z dzieckiem należy okazywać mu cierpliwość i serdeczność. 

Jednak do wszystkich tych zabaw zachęcajmy, również pozostałych członków rodziny, ucząc ich jak 

postępować, by dziecko wyniosło jak najwięcej korzyści ze wspólnie spędzonego czasu. 
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