
1 

 

 

 

Mały poradnik  

dla rodziców dzieci  

z opóźnieniem rozwoju mowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie Aleksandra Łucka  

logopeda, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju 

 

 

 

 

 

Gliwice 2020 



2 

 

Spis treści: 

 

1. Wstęp ………………………………………………………………………………………....3 

2. Normy rozwoju mowy dla dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia………………..…….….3 

3. Wskazówki dla rodziców……………………………………………………………….….…4 

4. Diagnostyka lekarska, badania, konsultacje……………………………………….……...5 

• Pediatra…………………………………………………….………………………….…5 

• Laryngolog………………………………………….……………………………….…...5 

• Stomatolog………………………………………….…….……………………………...7 

• Ortodonta……………..………………………………….………………………………7 

• Psycholog……………………………………………….……………………………….8 

• Pedagog………………………………………………….………………………………8 

5. Ćwiczenia oddechowe………………….……………………………………………………8 

6. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego..……………………………………………………….9 

7. Zabawy paluszkowe…………………….…………………………………………………..11 

8. Bibliografia…………………………….……………………………………………………..13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Wstęp: 

„Ma czas” 

„W końcu się rozgada” 

„Chłopcy zawsze zaczynają mówić później” 

„Ja też długo nie mówiłem i wyrosłem na ludzi” 

 

 Drodzy rodzice, na pewno chociaż raz usłyszeliście coś podobnego o swoim dziecku. 

Skoro jednak znaleźliście się w gabinecie logopedycznym lub szukacie kontaktu ze 

specjalistą, to znaczy, że coś w rozwoju dziecka Was niepokoi. Mówiąc krótko: może to  

i prawda, ale czy tak powinno być? 

 Mowa dziecka rozwija się od urodzenia, a nie od trzeciego roku życia, nie od 

momentu pójścia do przedszkola czy kiedy dziecko dojrzeje. Dopuszcza się oczywiście 

pewne różnice indywidualne w rozwoju dzieci, literatura mówi o przesunięciu nawet do  

6 miesięcy w nabywaniu kolejnych etapów rozwojowych. Ale trzylatek, który nie mówi nic to 

nie jest żadna norma. 

 

2. Normy rozwoju mowy: 

Wiek dziecka Artykulacja głosek 

Pierwsze miesiące życia – głużenie Powstają przypadkowe dźwięki 

Około 6 miesiąc życia – gaworzenie Powtarzanie, zabawa usłyszanym dźwiękiem 

1 – 2 rok życia – okres wyrazu Pojawiają się pierwsze, proste wyrazy: 

mama, tata, baba. 

Dziecko wymawia pierwsze samogłoski a, o, 

u, i, y, e oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, t, 

d, n.  

2 – 3 rok życia – okres zdania Pojawiają się proste, krótkie zdania: mama 

daj, to chcę, chodź tam itp. 

Dziecko wymawia samogłoski ę, ą i 

spółgłoski w, f, wi, fi, ś, ż, ć, dź, ń l, li, k, g, 

ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz. Następuje 

znaczny przyrost ilościowy słów. 

4 – 5 rok życia Czasem pojawia się głoska r, głoski sz, rz, 

cz, dż.  

5 -6 rok życia Pojawia się głoska r, utrwalane są głoski sz, 

rz, cz, dż. 

7 rok życia Dziecko opanowało prawidłową wymowę 

wszystkich głosek języka polskiego. 
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3. Wskazówki dla rodziców, chcących zadbać  

o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka: 

 Już w czasie ciąży mów do dziecka.  

 Po porodzie pamiętaj, że karmienie piersią to najlepsze, co możesz oferować swojemu 

dziecku. Nie tylko ze względu na wartości odżywcze zawarte w pokarmie, ale także na 

ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (język, wargi, policzki) w trakcie karmienia.  

 Jeżeli nie jest to konieczne, nie podawaj dziecku smoczka.  

 Dbaj o dietę, bogatą w pokarmy zmuszające dziecko do odgryzania i żucia. 

 Już po ukończeniu pierwszego roku życia dziecka, ucz picia z kubeczka. Bidony, rurki, 

dzióbki, niekapki zachowaj na spacer czy podróż. 

 Według zaleceń WHO dzieci do pierwszego roku życia w ogóle nie powinny oglądać 

telewizji / komputera / telefonu / tabletu itd. W przypadku dzieci w wieku 2 lat i nieco 

starszych, czas spędzony przed ekranem nie powinien być dłuższy niż pół godziny, ale  

w myśl zasady: im mniej, tym lepiej. Skutków zbyt długiego przesiadywania przed 

ekranem może być wiele: 

− opóźniony rozwój mowy, 

− wady wzroku, 

− wady postawy, 

− nadwaga, otyłość,  

− pogorszenie relacji rodzinnych, 

− słabszy kontakt z rówieśnikami, 

− przebodźcowanie (zbyt duża ilość dźwięków, kolorów, migających obrazów drażni 

układ nerwowy dziecka i może skutkować problemami ze snem, koncentracją uwagi, 

drażliwością, płaczliwością, 

− trudności z samodzielną zabawą, słabsza wyobraźnia, 

− uzależnienie od mediów, 

− trudności w okresie dorastania lub w wieku dorosłym (problemy z koncentracją, 

zachowaniami agresywnymi i słabszym rozwojem poznawczym, zaburzenia 

odżywania, choroby serca i krążenia, nadpobudliwość, agresja, uzależnienia). 

 

Rodzice powinni: 

 starać się kształtować i utrzymywać z dzieckiem prawidłowe więzi emocjonalne, 

 mówić dużo do dziecka powoli, wyraźnie, prostymi zdaniami, zrozumiałymi dla niego, 

unikać zdrobnień, 

 okazywać dziecku, że jest się zainteresowanym jego wypowiedziami, czy też ich próbami, 

 nawiązywać i utrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem w czasie wzajemnych 

wypowiedzi (schylić się, usiąść przed nim lub ukucnąć), 
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 zachęcać dziecko do mówienia poprzez częste z nim rozmowy, zabawy, aktywne czytanie 

(wspólne oglądanie książeczki: pokaż gdzie jest kurka, jak piesek mówi, poszukajmy 

kotka), 

 zwracać uwagę na swoją mowę i wymowę, która powinna być wyraźna,  

o odpowiednim tempie, bez zdrobnień, 

 „mówić do siebie”, zadawać głośno pytania, objaśniać wykonywane czynności  

(„a teraz ubierzemy Jasiowi spodenki, najpierw prawa nóżka, teraz lewa nóżka” itp.), 

 okazywać cierpliwość, dawać dziecku możliwości dokończenia przez niego wypowiedzi, 

nie wyręczać go, nie mówić za niego, 

 w przypadku złej wypowiedzi dziecka, podać prawidłową, jednak bez krytykowania  

i zmuszania do natychmiastowej poprawy, 

 uświadamiać dziecku, że mowa dorosłych nie jest doskonała, że rodzice również mogą 

przerwać wypowiedź, żeby się nad czymś zastanowić, żeby wziąć oddech, mogą się 

przejęzyczyć czy poprawić swoją wymowę, 

 umożliwić dziecku kontakt z jego rówieśnikami (dzieci uczą się od siebie nawzajem), 

 pokazywać dziecku nowe, ciekawe miejsca (park, teatr, zoo, centrum nauki itp.). 

 

4. Diagnostyka lekarska, badania, konsultacje. 

• Pediatra 

Bilans dwulatka to moment, kiedy zdecydowanie powinno dojść do rzetelnej oceny 

rozwoju mowy dziecka przez specjalistę. To pediatra, nawet na podstawie tylko wywiadu  

z rodzicem, powinien zapytać o komunikację Państwa maleństwa i w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości, zasugerować kontakt z logopedą. 

Bardzo istotna jest też rola lekarza rodzinnego, pediatry w przypadku leczenia  

chorób, istotnie wpływających na ewentualny brak rozwoju mowy dziecka tj. zapalenie ucha, 

migdałków, przewlekły katar, alergie itp. To pediatra może wydać skierowanie do innych 

specjalistów. 

 

• Laryngolog 

Do wizyty u laryngologa powinny skłonić nas takie objawy u dziecka jak: 

 nieprawidłowy tor oddechowy (stałe oddychanie przez usta, w przypadku gdy 

dziecko jest zdrowe), 

 chrapanie, 

 bardzo częste choroby górnych dróg oddechowych, 

 częste zapalenia uszu, 

 nieprawidłowe wyniki badania słuchu.  
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Przyczyny nieprawidłowego toru oddechowego: 

 powiększone migdały podniebienne oraz trzeci migdał, 

 alergia, 

 częste choroby górnych dróg oddechowych, 

 niskie napięcie mięśniowe, 

 dysmorfie, zniekształcenie budowy twarzy, 

 polipy w nosie, 

 skrzywiona przegroda nosowa,  

 obrzęk błon śluzowych w jamie nosowej, 

 ankyloglosja (znacznie skrócone wędzidełko podjęzykowe), 

 makroglosja (nieproporcjonalnie duży język), 

 wada zgryzu, 

 podniebienie gotyckie (wąskie i wysoko wysklepione podniebienie twarde) 

 

Konsekwencje nieprawidłowego oddychania przez usta: 

 słaby mięsień okrężny ust, 

 nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, 

 wady zgryzu, 

 wady wymowy, 

 częstsze infekcje górnych dróg oddechowych. 

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka polega na tym, że gdy nie mówimy czy jemy 

grzbiet (część środkowa) i czubek języka dotykają podniebienia, także podczas snu, usta są 

zamknięte. Pozycja ta nosi również nazwę pozycja wertykalno – horyzontalna lub pozycja 

kobry. 

To zamknięte koło: dziecko oddycha przez stale otwarte usta, bo często choruje i ma 

przewlekły katar. Oddychając przez usta, do jego buzi wpada nieogrzane i nieoczyszczone 

powietrze, które powoduje infekcje. Te z kolei skutkują katarem i tak dalej i tak dalej… 

Dlatego tak ważne jest podjecie szybkiego leczenia i ewentualna terapia logopedyczna. 

Laryngolog również zleci lub wykona diagnostykę słuchu, a prawidłowy słuch jest podstawą 

rozwoju mowy. 

 

• Stomatolog 

Kiedy należy iść z dzieckiem pierwszy raz do dentysty? 

 Gdy dziecko skończy około 6 miesięcy (moment wyżynania się pierwszych 

siekaczy). Wizyta kontrolna, lekarz oceni czy proces ząbkowania się rozpoczął  

i przebiega prawidłowo. Poinformuje również, jak właściwie dbać o dziąsła i zęby. 

 Zalecana kontrola co 3 miesiące. 
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 Gdy dziecko skończy około 3-4 lata (czas gdy  dziecko ma wszystkie zęby 

mleczne). Lekarz oceni, czy wszystkie zęby rozwinęły się prawidłowo, czy dziecko 

ma dobry zgryz oraz czy nie wystąpiły początki choroby próchnicowej.  

 Ewentualnie skieruje do ortodonty. 

 Bezwzględnie natychmiast, gdy zauważymy jakiekolwiek zmiany próchnicowe.  

 

Funkcje zębów mlecznych: 

 Odgryzanie i żucie pokarmu. 

 Rozwój mowy/prawidłowa wymowa. 

 Zęby mleczne „trzymają” miejsce dla zębów stałych w szczęce i żuchwie. 

 Wygląd. 

 

Mity o zębach mlecznych: 

 Zęby mleczne nie bolą – niestety bolą, dlatego tak ważne jest dbanie o ich 

zdrowie. 

 Zęby mleczne nie mają korzeni – mają, są mniejsze i cieńsze niż korzenie zębów 

stałych. Przed ich utratą dochodzi do procesu resorpcji korzenia czyli stopniowego 

wchłaniania, dlatego gdy wypadną nie maja korzenia. 

 Zębów mlecznych się nie leczy – leczy się, kolorowe plomby zachwycą każde 

dziecko. 

 Próchnica zębów mlecznych nie przenosi się na zęby stałe – aż taka mądra nie 

jest, przenosi się. 

 

• Ortodonta 

Co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu/wyglądzie dziecka: 

 Szkodliwe nawyki (ssanie kciuka, obgryzanie paznokci, ołówków, kredek, 

przedłużone ssanie smoczka, itp.). 

 Oddychanie przez usta, stale otwarta buzia, chrapanie, w sytuacji kiedy dziecko 

jest zdrowe, nie ma przewlekłego kataru. 

 Wada wymowy. 

 Widoczne trudności w odgryzaniu i żuciu pokarmu. 

 Przedwczesna utrata zębów mlecznych z powodu próchnicy lub urazu. 

 Krzywo wyrastające zęby, brak miejsca na rosnący ząb, duże przerwy między 

zębami. 

 Nadmiernie cofnięta lub wysunięta bródka. 

 Widoczna asymetria na twarzy. 

 Wystające do przodu górne przednie zęby. 

 Szpara między zębami przednimi w kierunku pionowym lub poziomym. 
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 Trudność w zamykaniu ust. 

 Zgrzytanie lub zaciskanie zębów. 

 

Kiedy należy iść z dzieckiem pierwszy raz do ortodonty? 

Pierwsza wizyta powinna się odbyć ok. 7 roku życia. Jednak jeśli pediatra, laryngolog, 

logopeda lub rodzic zauważy jakieś nieprawidłowości, zdecydowanie należy wybrać się 

wcześniej. 

 

Leczenie ortodontyczne zębów mlecznych: 

U dziecka w wieku przedszkolnym, przede wszystkim, należy skupić się na 

eliminowaniu szkodliwych nawyków (ssanie kciuka, przedłużone ssanie smoczka itp.) które 

mogą przyczynić się do powstania lub pogłębiania wady zgryzu. Istnieją również możliwości 

leczenia ortodontycznego już zębów mlecznych (np. płytka przedsionkowa) czy uzębienia 

mieszanego (aparat ruchomy).  

 

• Psycholog  

Bardzo często trafiają do mnie rodzice z dzieckiem, które mało mówi. Nie zawsze 

problem leży tylko po stronie logopedycznej. Czasami są to całościowe zaburzenia rozwoju, 

autyzm dziecięcy, zespół Aspergera czy jąkanie. Wtedy nieodzowna jest diagnoza 

psychologiczna. Do psychologa warto zgłosić się również wtedy gdy Wasze dziecko bardzo 

się wstydzi, ma problemy emocjonalne, lęki, trudności z opanowaniem agresji. Od 

psychologa możemy także uzyskać wskazówki dotyczące wychowania naszej pociechy lub 

po prostu usłyszeć, że prawidłowo się rozwija. Dlatego nie warto zwlekać z diagnozą. 

 

• Pedagog 

Badanie pedagogiczne pozwoli określić mocne i słabsze strony dziecka, jego zasoby, 

możliwości, nabyte umiejętności. Pomoże poszukać przyczyn występujących u dziecka 

trudności w nauce i w zachowaniu. Celem badania jest określenie potrzeb edukacyjnych  

i wskazań do pracy z dzieckiem w domu i przedszkolu, w związku z występującymi u dziecka 

trudnościami. Pozwala też poznać u przedszkolaka poziom jego gotowości szkolnej, 

rozważyć podstawy do wcześniejszego rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej lub do 

rocznego odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego. 

 
5. Ćwiczenia oddechowe 

Celem ćwiczeń oddechowych jest: 

 Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego (tzw. żebrowo-brzuszno-

przeponowego i  przez nos). 

 Poszerzanie pojemności płuc. 
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 Wzmacnianie mięśni oddechowych. 

 Mówienie na wydechu. 

 Wydłużanie fazy wydechowej. 

 

Ćwiczenie oddechowe z małym dzieckiem powinny być w formie zabawy.  

Wykorzystujemy przede wszystkim łatwo dostępne w domu przedmioty, tj. rurki do napojów, 

papier, bibułę, piórko, listek, watę, wodę itp. Ćwiczenia te powinny być wykonywane  

w przewietrzonym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu, nie bezpośrednio po jedzeniu.  

 

Przykłady ćwiczeń oddechowych: 

 syczenie węża – dziecko syczy jak najdłużej na jednym wydechu, 

 szum wiatru – szumimy jak najdłużej na jednym wydechu, 

 puszczanie baniek mydlanych (zawody – kto wydmucha największą bańkę), 

 dmuchanie balonika, 

 dmuchanie na piórko, 

 gaszenie świeczki, przy stopniowym zwiększaniu odległości od świecy, 

 dmuchanie wiatraczka (gdy zrobimy wiatraczek sami z dzieckiem, będzie jeszcze 

większa zabawa), 

 przy pomocy rurki lub bez, starajmy się zdmuchnąć np. ze stołu, z kartki, z dłoni 

kłębuszek waty, wełny, papieru itp. 

 

Nie wszystkie ćwiczenia są takie same, to logopeda powinien zalecić konkretny ich 

rodzaj, najlepszy dla Waszego dziecka. Przy tych zabawach wdech zawsze powinno się 

wykonywać nosem, a wydech – buzią. Pamiętaj – ćwiczcie codziennie chociaż przez  

5 minut, tylko systematyczne ćwiczenia mają sens. 

 

6. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego: 

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego to niezbędny element, prawie każdej terapii 

logopedycznej. Prowadzone są w formie zabawy. Ich celem jest: 

 usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy, 

 opanowanie umiejętności świadomego i precyzyjnego kierowania ruchami 

narządów artykulacyjnych, 

 usprawnienie koordynacji ruchowej w zakresie aparatu artykulacyjnego. 

 

Ćwiczenia języka: 

 kotki - kotek pije mleko - szybkie ruchy języka w przód i w tył, kotek oblizuje się - 

czubek języka okrąża szeroko otwarte wargi, 
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 zmęczony piesek - dziecko naśladuje pieska, który głośno oddycha i ma język 

wysunięty na brodę, 

 szczoteczka - język to szczoteczka do zębów, która po kolei czyści zęby górne od 

strony zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie zęby dolne z obu stron, 

 cyrkowiec - język próbuje wykonać różne sztuczki np. górkę - czubek języka oparty 

o dolne zęby, środek się wybrzusza, rurkę - przez którą można wdychać lub 

wydychać powietrze, szpilkę - układanie wąskiego języka, wahadełko - 

przesuwanie języka do kącików ust w stronę prawą i lewą, 

 koniki - czubek języka uderza o podniebienie i opada na dół. Raz konik idzie 

wolno, to biegnie, parska, śmieje się: iha, iha. 

 

Ćwiczenia warg i policzków. 

 minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, 

uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi nadęte, 

zdenerwowanej - wargi wąskie, 

 rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb, 

 zły pies - naśladowanie złego psa, unoszenie górnej wargi, wyszczerzanie zębów, 

 echo - dobitne wymawianie samogłosek a, o, e, i, u, y, 

 masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej, 

 baloniki - nabranie powietrza i zatrzymanie go w wydętych policzkach, 

przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego, balon pękł - dziecko 

palcami uderza w policzki, 

 chudzielec - wciąganie policzków do jamy ustnej, 

 motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru, traktora, 

 Ćwiczenia podniebienia miękkiego, 

 chory krasnoludek - kaszlenie z językiem wysuniętym z ust, 

 balonik - nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie 

wypuszczanie nosem, 

 zmarźlak - chuchanie na "zamarznięte ręce", 

 śpioch - chrapanie na wdechu i wydechu, 

 kukułka i kurka - wymawianie sylab: ku - ko, ku -ko,uku - oko, uku - oko,kuku - 

koko, kuku. 

 

Ćwiczenia żuchwy: 

 zamykanie i otwieranie domku - szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu 

samogłoski a, zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom, 
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 grzebień - wysuwanie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej 

wardze, cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej 

wardze i brodzie, 

 guma do żucia - naśladowanie żucia gumy. 

 

Dziecko przed przystąpieniem do ćwiczeń  powinno mieć umytą buzię – aby język nie 

dotykał brudnych warg. Ta sama zasada powinna zawsze obowiązywać przed wejściem do 

gabinetu logopedycznego. Również nie wszystkie ćwiczenia aparatu artykulacyjnego są takie 

same, to logopeda powinien zalecić te najbardziej wskazane dla Waszego dziecka.  

Ćwiczenia powinny być wykonywane dokładnie, delikatnie i powoli, przed lustrem. Pamiętaj – 

ćwiczcie codziennie chociaż przez 5 minut, tylko systematyczne ćwiczenia mają sens. 

 

7. Wierszyki paluszkowe 

Wierszyki, zabawy paluszkowe typu „Ważyła sroczka kaszkę, ważyła…”, to elementy 

często stosowane w terapii opóźnionego rozwoju mowy. Przede wszystkim uczą podstaw 

komunikowania się czyli naprzemienności, która jest podstawą dialogu. Poprawiają 

sprawność manualną, wzbogacają słownictwo, pomagają się skoncentrować na jednej, 

konkretnej czynności, a wspólne spędzanie czasu pogłębia więź emocjonalną pomiędzy 

rodzicami i dziećmi. Dużą zaletą jest to, że takie zabawy nie wymagają żadnych nakładów 

finansowych i można bawić się nimi dosłownie wszędzie. 

Poniżej dwa przykłady wierszyków z wykorzystaniem gestu i ruchu. Duży wybór 

wierszyków paluszkowych można znaleźć w książce „Zabawy paluszkowe”, autorstwa 

Krzysztofa Sąsiadka. 

 

 

 

Pokaż (imię dziecka), gdzie masz oko, gdzie masz 

ucho, a gdzie nos. 

Gdzie masz rękę, a gdzie nogę, gdzie na głowie 

rośnie włos. 

Daj mi rękę! Wysuń nogę! Kiwnij głową „tak” i „nie”. 

Klaśnij w ręce! Tupnij nogą! Razem pobawimy się. 
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W trakcie recytowania wiersza 

naśladujcie odgłosy zwierząt, gesty grania na 

instrumentach muzycznych, tupcie nogami itp. 

Jedzie pociąg fu fu fu 

Trąbka trąbi tru tu tu 

A bębenek bum bum bum 

Na to żabki kum kum kum 

Deszczyk kapie kap kap kap 

Konik człapie człap człap człap 

Mucha brzęczy bzy bzy bzy 

A wąż syczy sss sss sss 

Baran beczy bee bee bee 

Za to koza mee mee mee 

Zegar cyka cyk cyk cyk 

A dzwoneczki dzyn dzyn dzyn 

Jeżyk idzie tup tup tup 

Woda chlapie chlup chlup chlup 

Dzięcioł stuka stuk stuk stuk 

Do drzwi pukam puk puk puk 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi rodzicu! 

To Ty jesteś najlepszym diagnostą i terapeutą Swojego dziecka. Tylko Ty masz 

najlepsze warunki do obserwacji jego zachowania, radości, sukcesów, ale i trudności. 

Dlatego gdy cokolwiek Cię niepokoi w rozwoju Twojego malucha lub gdy zasugeruje to 

nauczyciel wychowania przedszkolnego, zgłoś się do specjalistów, nie czekaj, nie ignoruj.  

A potem, jeśli tego wymaga sytuacja, ćwicz, w myśl zasady: tylko gdy ćwiczysz to 

wyćwiczysz. Życzę sukcesów terapeutycznych.  
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