
Logopeda w szkole 
Do zadań logopedy należy: 

1. Prowadzenie działań profilaktycznych tj.:  

 czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy, 

 stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego, 

 doskonalenie mowy już ukształtowanej poprzez prowadzenie różnych 

ćwiczeń: usprawniających narządy mowy, słuchowych czy 

ortofonicznych, 

 współpraca z nauczycielami, 

 współpraca z rodzicami. 

2. Diagnoza logopedyczna: 

 na początku roku szkolnego prowadzone są przesiewowe badania 

dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-IV, którzy wcześniej 

uczęszczali na terapię, 

 kolejnym etapem jest przeprowadzenie diagnozy logopedycznej 

pogłębionej, 

 na podstawie diagnozy sporządza się Indywidualne Plany Terapii dla 

każdego ucznia. 

3. Terapia logopedyczna polega na: 

 usprawnianiu pracy aparatu artykulacyjnego i oddechowego, 

 ćwiczeniach z zakresu korekcji wad wymowy: wywoływanie  

głosek w izolacji; utrwalanie głosek korygowanych na materiale  

językowym – wyrazy, zdania; ćwiczenia utrwalające wywołaną  

głoskę - wiersze, teksty; automatyzacja poprawnej wymowy w mowie  

spontanicznej – opowiadanie ilustracji czy historyjek; 

 poprawie wyrazistości artykulacyjnej głosek, 

 wzbogaceniu zasobu słownictwa, 

 poprawie percepcji słuchowej, 

 usprawnianiu umiejętności identyfikowania i różnicowania 

dźwięków, 

 rozbudzaniu aktywności słownej, 

 stymulowaniu opóźnionego rozwoju mowy, 

 usprawnianiu techniki czytania, pisania i opowiadania. 

 
Obecnie z zajęć logopedycznych korzystają dzieci z grupy przedszkolnej oraz 

uczniowie klas I-VI  mający zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo w zależności od potrzeb 

uczniów, z wykorzystaniem różnych metod i technik. 



Logopedyczne porady dla rodziców 
 

 Jeżeli dziecko uczęszcza na zajęcia logopedyczne, ponieważ ma problemy z 

wymową, należy pamiętać, że bez Waszego zaangażowania terapia nie 

przyniesie zamierzonych efektów. 

 Ważne jest systematycznie powtarzanie ćwiczeń z dzieckiem w domu 10-15 

minut codziennie. 

 Rodzicu podczas ćwiczeń bądź cierpliwy i opanowany. 

 Doceniajcie najmniejsze sukcesy dziecka i chwalcie je.  

 Ćwiczenia z dzieckiem możecie wykonywać w różnych miejscach i sytuacjach 

np. w domu, podczas jazdy samochodem, na spacerze, podczas mycia, 

układania zabawek czy zabawy. 

 Pamiętajcie, że jeżeli dziecko źle się czuje, nie zmuszamy go do ćwiczeń.  

 Czytajcie dziecku wierszyki, rymowanki i opowiadania.  

 Rozmawiajcie z dzieckiem. 

 Im wcześniej zostanie dziecko zdiagnozowane i poddane terapii, tym terapia 

będzie skuteczniejsza. 

 Należy pamiętać, że stan mowy dziecka wpływa na jego powodzenie w 

szkole. 

 



 

 

Propozycje zabaw logopedycznych z dziećmi 

 

1. Zabawy oddechowe – polegają na zachęcaniu dzieckado dmuchania na 

różne przedmioty np. bańki mydlane, kawałki bibuły czy kartki, piórka 

kolorowe, małe piłeczki styropianowe, czy na płomień świecy itp. Przy tych 

zabawach zwróćcie uwagę, by dziecko nabierało powietrza przez nos, a 

wydmuchiwało je przez buzię.Należy pamiętać o oczyszczaniu nosa dziecka, 

gdy ma katar. Przy częstych infekcjach górnych dróg oddechowychpowinno 

się zgłosić z dzieckiem do lekarza laryngologa lub alergologa. 



 

 

2. Zabawy usprawniające aparat artykulacyjny – są to wszystkie 

czynności związane z pracą i ruchem buzi i języka. Do tych ćwiczeń zaliczamy 

np. karmienie piersią, jedzenie łyżeczką, samodzielne żucie i gryzienie 

pokarmów (marchew, jabłko), robienie przed lustrem różnych minek, 

oblizywanie się, „malowanie sufitu” (przesuwnie językiem po podniebieniu), 

kląskanie, cmokanie, chuchanie, ziewanie itp. Należy pamiętać, by jak 

najwcześniej zrezygnować ze smoczków i butelek. Obserwować zgryz 

dziecka i w przypadku wątpliwości lub nieprawidłowości konsultować się  

z ortodontą. 

 

 



3. Zabawy rozwijające słuch dziecka –zaliczamy do nich wszystkie 

zabawy z wykorzystaniem słuchu np.: nasłuchiwanie i identyfikowanie 

odgłosów z otoczenia, rozpoznawanie różnych dźwięków instrumentów i 

odgłosów zwierząt, szukanie dwóch takich samych dźwięków, powtarzanie 

dźwięków (klaśnięcie, tupnięcie, uderzenie dłońmi o kolana czy stół) z 

kontrolą wzroku, a następnie bez kontroli wzroku, zabawy w głuchy telefon, 

szeptanie do dziecka z pewnej odległości, śpiewanie razem z dzieckiem, 

rozpoznawanie jaka głoska jest na początku wyrazu, na końcu, dzielenie  

wyrazów na sylaby czy na głoski itp.Należy zwrócić uwagę, jeżeli dziecko 

oglądając TV,  zbyt głośno ustawia odbiornik oraz gdy ma częste infekcje 

uszu lub ma powiększone migdały. W takiej sytuacji udajcie się z 

dzieckiem do laryngologa lub audiologa. 

 

4. Zabawy rozwijające słownictwo dziecka –do tej grupy zabaw 

zaliczmy: rozmowy z dzieckiem, wyjaśnianie dziecku różnych sytuacji, 

opisywanie rzeczy i czynności, nauka na pamięć wierszyków i rymowanek, 

opowiadanie lub czytanie bajek, wyjaśnianie dziecku trudnych słów  

i odpowiadanie na jego pytania.Jeżeli dziecko chce Wam coś opowiedzieć, 

wysłuchajcie go, nie ponaglając i nie przerywając. Pamiętajcie o tym, żeby 

mówić do dziecka poprawnie, nie zdrabniać wyrazów i nie naśladować 

mowy dziecka. Nie nalegajcie, by dziecko powiedziało poprawnie wyraz  

z głoską, której nie potrafi prawidłowo wymówić. 
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