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ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 Język pełni ważne funkcje w życiu człowieka. Przede wszystkim jest narzędziem porozumiewania 

się. Umożliwia komunikację  z innymi ludźmi. Posługiwanie się językiem pozwala poznawad świat, 

przekazywad wiedzę oraz uzewnętrzniad emocje. Prawidłowy rozwój języka jest bardzo ważny dla 

funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym oraz w grupie rówieśniczej.  

Rozwój mowy przebiega harmonijnie w stosunku do rozwoju ruchowego, funkcji poznawczych, 

manipulacyjnych i społecznych . 

Mowa najczęściej opisywana jest w literaturze jako proces biologiczny lub utożsamiana jest tylko 

z zachowaniami  komunikacyjnymi. S. Grabias1 proponuje jednak rozpatrywad  

ją z trzech perspektyw: biologicznej, psychicznej, społecznej. Definiuje on mowę, jako ,,zespół 

czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając rzeczywistośd  

i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia społecznego.” 

Istnieje wiele naukowych poglądów dotyczących powstawania języka. M. Ligęza2 uważa, że 

wyjaśnienie tego procesu sprowadza się do kompilacji różnych teorii.  Badacz przyjmuje  następujące 

tezy: 

 proces nabywania systemu językowego uzależniony jest od podłoża 

morfofizjologicznego,  

 na możliwośd nabywania umiejętności posługiwania się językiem wpływają warunki 

rodzinno-środowiskowe dziecka,  

 stopieo opanowania systemu językowego zależy od możliwości poznawczych dziecka, 

 świadomośd metajęzykowa, rozumiana przez B. Kwarciaka jako ,,mechanizm kontrolny 

oraz integrujący odległe funkcjonalnie poziomy języka”, odgrywa dużą rolę w procesie 

nabywania języka3. 

Prawidłowe nabywanie mowy przez dziecko uzależnione jest od oddziaływania wychowawczego 

oraz wpływu otoczenia, w którym przebywa. Nieprawidłowo ukierunkowane działania środowiskowe 

mogą negatywnie wpłynąd na rozwój psychoruchowy, w tym na kształtowanie się mowy. Wszelkie 

zaburzenia rozwoju rozpoznaje się w odniesieniu do norm rozwojowych.  

Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci z grup:  

                                                             
1 S. Grabias, Mowa i jej zaburzenia, w: Logopedia,  pod red. S. Grabiasa, Lublin 2000, t.28, s. 24.  
2
 M. Ligęza, Podstawy psycholingwistyki rozwojowej, w: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Logopedia. Pytania 

 i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole 2003, t.1,  s. 286. 
3 Ibidem, s. 286-288. 
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 krasnoludki (3latki) 

 jeżyki (3,4 latki) 

 wiewiórki (4,6 latki) 

 sówki(6latki). 

 Najważniejszym założeniem programu jest prewencja logopedyczna, wykrywanie 

nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz wspomaganie rozwoju kompetencji językowych dzieci 

przedszkolnych.  Istotnym punktem programu jest podniesienie świadomości rodziców w zakresie 

profilaktyki logopedycznej, rozwoju mowy dziecka i najczęściej występujących zaburzeo mowy. 

CELE PROGRAMOWE 

 Cele główne programu: 

 wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka; 

 zapobieganie powstawaniu wad wymowy; 

 wczesne wykrywanie i korygowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy; 

 

Cele szczegółowe programu: 

 

 kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeo; 

 wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej 

 w toku dwiczeo; 

 usprawnianie motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (wypracowanie zręcznych 

 i celowych ruchów języka, warg i podniebienia), 

 usprawnianie funkcji związanych z kształtowaniem i rozwijaniem mowy ( dwiczenia 

koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej); 

 rozszerzanie biernego i czynnego słownictwa  

 dwiczenia pamięci słuchowej, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej; 

 usprawnienie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, 

wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych; 
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OGÓLNY PLAN PRACY LOGOPEDYCZNEJ 

 
 Prace organizacyjne: przygotowanie pomieszczenia do podjęcia terapii 

logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych. 

 Diagnoza logopedyczna. 

 Dwiczenia logopedyczne: 

 oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, dwiczenia oddechu 

przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, dwiczenia emisyjne, 

dwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza umiejętności 

synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.  

 głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, dwiczenia umiejętności 

modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, 

wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów. 

 słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie 

wrażeo słuchowych, dwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze 

źle wypowiadanych.  

 artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, 

wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w 

logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek  

z nasileniem głoski dwiczonej.  

 leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych 

, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na 

pytania, gry i zabawy ortofonicznie.  

 Współpraca z wychowawcą grupy.  Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz 

dwiczeo, informowanie o postępach.  

 Stała współpraca z rodzicami – udzielanie wskazówek i informacji do pracy  

z dzieckiem w domu. 
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DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA 

Opieką logopedyczną – dodatkowymi zajęciami w formie indywidualnej lub w małych grupach - 

objęte zostaną dzieci z zaburzeniami mowy i języka. Kwalifikacja na zajęcia logopedyczne odbędzie 

się po przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami, rodzicami oraz przeprowadzeniu badao wstępnych 

przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych.  

Logopeda przeprowadzający diagnozę logopedyczną kieruję się normami rozwoju mowy dzieci  

w wieku przedszkolny (patrz tabela poniżej), jeżeli zauważa jakieś nieprawidłowości w rozwoju mowy 

dziecka kieruje je na dodatkowe zajęcia, celem wyeliminowania wady wymowy. Jeżeli występuje taka 

koniecznośd badający może poprosid rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wykonanie 

dodatkowych badao specjalistycznych w szczególności: badania laryngologicznego, badania słuchu, 

badania ortodontycznego.  

 

 

 

 

 

  

.  

 

 

 Dzieci u których rozwój mowy przebiega w normie będą uczestniczyły w grupowych zajęciach 

logopedycznych, przeprowadzanych w grupach krasnoludków, jeżyków, wiewiórek i sówek. Zajęcia te 

będą obejmowały wszystkie dzieci należące do danej grupy, ich celem będzie udoskonalanie 

wymowy, poszerzanie słownictwa, doskonalenie słuchu fonemowego, przeciwdziałanie powstawaniu 

wad wymowy. Zajęcia te przeprowadzane będą przez logopedę, termin oraz częstotliwośd zajęd 

ustalany będzie wspólnie z Dyrektorem oraz wychowawcami grupy, czas trwania zajęd dostosowany 

będzie do możliwości psychoruchowych dzieci.  

 

 

 

 

Źródło: https://logopeda.org.pl/ - Polski Związek Logopedyczny 

https://logopeda.org.pl/
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FORMY PRACY 

 Specjalistyczne zajęcia logopedyczne: 

 organizowane dla dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy; 

 czas trwania zajęd dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka; 

 

 praca z całą grupą – zbiorowa. 

 

EWALUACJA 

 Ewaluacja jest systematyczną refleksją nad własną pracą, podlegającą analizie i wpływającą 

na dalsze decyzje edukacyjne. Działania ewaluacyjne skierowane są zarówno na system badania 

osiągnięd dzieci, jak i na własną ocenę pracy nauczyciela. Ewaluacja programu odbywad się będzie 

poprzez:  

 zapisy w dzienniku zajęd  

 systematyczne obserwacje osiągnięd dzieci 

 ponowną diagnozę logopedyczną 
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PRZYKŁADOWE SCNARIUSZE ZAJĘĆ 

Konspekt zajęd logopedycznych dotyczących utrwalenia  głoski [sz] w sylabach 

CELE OGÓLNE: 

 automatyzacja głoski *sz+ w sylabach, 

 usprawnienie narządów mowy, 

 doskonalenie słuchu fonematycznego. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko: 

 potrafi sprawnie wykonad odpowiednio zaproponowane ruchy języka, warg, 

 wymawia prawidłowo głoskę *sz+ w sylabach, 

 nawiązuje współpracę z rówieśnikami i prowadzącym zajęcia oraz aktywnie w nich uczestniczy. 

METODY: 

 słuchowa; 

 wyjaśniająca; 

 demonstracyjna; 

 naśladująca. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

 miód, talerzyk, 

 andruty, 

 piłka 

PRZEBIEG ZAJĘD: 

1. PRZYWIATANIE DZIECI, ZAPROSZENIE DO ZAJĘD. 

2. DWICZENIA WSTĘPNE 

 Dwiczenia w uelastycznieniu wędzidełka i pionizacji języka: 

 zlizywanie miodu z talerzyka; 

 kląskanie; 

 odrywanie od podniebienia przylepionego tam wafelka; 

 oblizywanie językiem podniebienia, górnych zębów i wargi; 

 masowanie czubkiem języka wałka dziąsłowego. 
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 Dwiczenia różnicujące głoski /sz/ i /s/ 

 dziecko ocenia wymowę logopedy, który wskazuje na różne przedmioty, 

wymawiając ich nazwy prawidłowo i z użyciem substytutu; 

 naśladowanie dźwięku syczenia węża, szelestu liści; 

 słuchanie syku powietrza wypuszczanego z balonika, szelestu gniecionego 

papieru. 

3. UTRWALANIE WYMOWY GŁOSKI: 

 w sylabach: 

 polecenie dziecku powtarzania sylab za logopedą: 

w nagłosie: szo szu szy sza sze 

w śródgłosie: asza esze oszo uszu uszy yszy … 

w wygłosie: osz usz asz esz… 

 zabawa słuchowa: logopeda wypowiada różne sylaby, dzieci reagują 

klaskaniem lub tupnięciem na sylaby z głoską /sz/; 

 polecenie dzieciom odszukad wspólną sylabę w wyrazach: szafa, grusza, 

Uszatek, szabla, Natasza, szarotka; 

 zabawa z piłką: logopeda rzuca do dziecka piłkę, mówi dwie sylaby, 

 a zadaniem dziecka jest ich powtórzenie i odrzucenie piłki. 

 z wykorzystaniem wierszyków np.: 

Ci! Sza! 

Sza! Sza! Sza! - mówię ja. Szy! Szy! Szy! - mówisz ty. 

Szo! Szo! Szo! - wołam ja. Szy! Szy! Szy! - wołasz ty. 

Szu! Szu! Szu! - śpiewam ja. Szy! Szy! Szy! - śpiewasz ty. 

Sze! Sze! Sze! - myślę ja. Szy! Szy! Szy! - myślisz ty. 

 zabawa ,,Jedzie pociąg”:  dzieci naśladuje rękami kręcące się koła, kreślą linie 

proste (tory) różnej długości i wypowiadają sylaby szu, szu, szu (pociąg jedzie 

do przodu), usz, usz, usz (pociąg jedzie do tyłu; 

 zabawa ,,Bębenek”: logopeda wypowiada słowa rymowanki, a dzieci 

pokazują i mówią sylaby; na moim bębenku bardzo pięknie gram; tu 

postukam palcem stuk, stuk, stuk (stuku, stuku, puk); tu ręką zakręcę sza, 

sza, sza; a on odpowiada usz, usz, usz (ruch ręki w przeciwnym kierunku); 
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teraz będzie cisza sza, sza, sza (wypowiadanie szeptem z palcem 

wskazującym na ustach); bo już koniec grania sza, sza, sza; 

4. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, wyjaśnienie i demonstracja dwiczeo 

logopedycznych, które należy wykonywad w domu. 

 

Scenariusz zajęd z zakresu profilaktyki logopedycznej w grupie trzylatków 

Temat:  Na łące 

Dziecko: 

 Prawidłowo wykonuje dwiczenia usprawniające narządy mowy i wydłuża fazę wydechową, 

 Aktywnie słucha i interpretuje ruchem i dźwiękiem treśd piosenki zgodnie z jej rytmem, 

 Doskonali pamięd słowną, koncentrację uwagi i spostrzegawczośd, 

 Dwiczy słuch fonematyczny, 

 Współdziała w grupie. 

Metody: 

 Słowna: słuchanie wiersza, objaśnienia nauczyciela. 

 Czynna: zadao stawianych dzieciom do wykonania, samodzielnych doświadczeo. 

 Oglądowa: ilustracja, pokaz. 

Środki dydaktyczne: 

 zrobione z papieru opaski z czułkami, 

  ilustracje,  

 krążki, 

  waciki kosmetyczne,  

 papierowe kwiatki, 

  etykietki z narysowanymi zwierzątkami, 

  płyta CD, 

  instrumenty,  

 szary papier 

Formy pracy: 
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 grupowa, 

 indywidualna. 

Przebieg zajęd: 

1.  „Powitanie” . Witają się części ciała: dłonie, łokcie, kolana, stopy, plecy, brzuchy itp.  

2.  „Przedstawiam się”. Nauczyciel mówi „jestem Do-mi-ni-ka” i rytmicznie wyklaskuje, 

wytupuje, uderza o kolana itp. swoje imię, a potem dzieci przedstawiają siebie w podobny 

sposób, dzieląc swoje imię na sylaby.  

3.  Rozmowa na temat tego co wiosną można usłyszed na łące, z wykorzystaniem ilustracji 

„Łąka”.  

4. Dwiczenia oddechowe przy zabawie naśladowczej:  

Nauczycielka mówi: „Nad łąką wstaje słoneczko. Łąka ożywa. Powiewa delikatny wietrzyk, 

rozsypuje nasiona dmuchawców. Nasionka wirują w powietrzu, unoszą się coraz wyżej, 

pachną kwiaty” - Dzieci wznoszą się na palce, w ręku trzymają krążki, a na nich leżą waciki. 

Dzieci wspinając się na palce, robią wdech. Podrzucają waciki i dmuchają na nie jak najdłużej, 

robiąc przy tym wydech. Powtarzają to kilkakrotnie. Potem biorą do ręki kwiaty i wąchają je, 

robiąc głęboki wdech (przez nos), a następnie wydech (przez usta). 

5.  Dwiczenia artykulacyjne:  

Nauczycielka opowiada, demonstrując prawidłową artykulację i odpowiednie ruchy. Dzieci ją 

naśladują, powtarzając głosy łąki: „Słoneczko wznosi się coraz wyżej. Wśród traw słychad 

delikatną muzykę świerszczy – cyk, cyk, cyk (dzieci powtarzają szeptem). Nad kwiatami 

unoszą się pracowite pszczółki. Już z daleka słychad ich brzęczenie – bzz, bzz, bzz, bzz, ale 

najgłośniej zachowują się żaby. Rechocą i kumkają bez przerwy - rech, rech, rech, rech, kum, 

kum, kum! Nagle na łące pojawia się bocian. Rozgląda się wokoło i obwieszcza donośnie, że 

już jest - kle, kle, kle, kle. Chodzi po łące, wysoko unosząc nogi. Wszystko cichnie. Żaby i 

owady ukryły się wśród traw. Bocian odfruwa i łąka ożywa na nowo”.  

6. Zabawa logarytmiczna - dzieci otrzymują etykietki z rysunkami zwierząt (pszczoła, świerszcz, 

bociek, żaba) -  

Na melodię  piosenki „Kwiecieo”, odzywają się kolejno lub według wskazao nauczyciela, 

rytmicznie odpowiednie „zwierzęta” (dzieci);  

żabki – kum, bodki – kle, pszczółki – bzz, bzz, świerszcze – cyk, w różnych kombinacjach  

Do zabawy włączone zostają instrumenty perkusyjne. Na głos:  

bębenka - rechocą i kumkają żaby  

trójkąta - odzywają się świerszcze  
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grzechotki - odzywają się pszczółki  

kołatki - reaguje bocian. 

7. Dwiczenia rytmizujące:  

Dzieci maszerują w kole wiązanym przy piosence „Bal na łące” Na sygnał słowny zatrzymują 

się i klaszczą w rytm. Na następny sygnał klaskają językiem w takt muzyki, dalej wymawiają 

sylaby (pam, pam, pam, lub ram, pam, pam).  

8.  Malowanie oburącz na temat „Wiosenna łąka”. Dzieci dzielimy na cztery grupy. Każde 

dziecko otrzymuje kredki w czterech kolorach: zielony, czerwony, niebieski, czarny. Każda 

grupa ustawia się wokół dużego „szarego papieru” rozłożonego na stolikach. Czarną i zieloną 

kredką dzieci naprzemiennie rysują pionowe kreski – „trawę” w rytmie muzyki irlandzkiej. Po 

ośmiu taktach każde dziecko przesuwa się o jeden duży krok w prawą stronę. Następnie 

kredkami- niebieskimi i czerwonymi, malują „leniwe ósemki”- pionowe i poziome, równoległe 

i prostopadłe. W ten sposób powstają motylki i kwiatki. 

9. Podziękowanie za udział w zajęciach. 

10. Uwagi 

 

 

 

 


