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AKADEMIA SŁOWA I ZDANIA 
−   MÓWIĘ ODWAŻNIEJ I ROZUMIEM CORAZ LEPIEJ   

GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI 3-4 LETNICH Z ORM 
ROZWIJAJĄCE ROZUMIENIE I MOWĘ CZYNNĄ  

ODBIORCY: 

Dzieci przedszkolne 3 - 4 letnie  z trudnościami w zakresie rozumienia  

i komunikacji werbalnej.  
 

CELE ZAJĘĆ: 

Stymulowanie dziecka do nawiązania kontaktów społecznych, rozwój 

komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. 

Cele szczegółowe: 

→ wzbudzanie motywacji do mówienia, do komunikacji i ekspresji słownej; 

doskonalenie zdolności porozumiewania się z otoczeniem; 

→ kształtowanie i stałe doskonalenie zdolności rozumienia mowy; 

→ nauka koordynacji narządów układu oddechowego i artykulacyjnego, ustawienie 

prawidłowego toru oddechowego, doskonalenie właściwego sposobu połykania; 

ćwiczenia usprawniające oddychanie, fonację i artykulację; 

→ permanentne wzbogacanie zasobu leksykalnego: słownictwa czynnego  

i biernego dziecka; 

→ usprawnianie funkcji analizatora słuchowego, wzrokowego;  

→ wdrażanie do koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, nabywanie 

umiejętności uważnego słuchania; 

→ wyzwalanie aktywności ruchowej dziecka; doskonalenie motoryki dużej  

i małej (zabawy z elementami logorytmiki tj.: muzyczno-ruchowe oraz ćwiczenia 

rytmizujące); 

→ wdrażanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań i uczestnictwa  

w zabawach grupowych; 

→ budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. 
 

SPODZIEWANE EFEKTY: 

Dziecko: 

→ rozumie i wykonuje  proste oraz złożone polecenia słowne; 
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→ zapamiętuje i umie powtórzyć nowe słowa, zwroty, proste zdania oraz  

wypowiedzi wielowyrazowe; 

→ ma bogatszy zasób leksykalny; 

→ chętnie, odważnie i poprawnie komunikuje się z otoczeniem; 

→ lepiej  koncentruje  uwagę na bodźcach słuchowych. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:  

Kwalifikacja do grupy nastąpi po przeprowadzeniu badania logopedycznego (ocena 

poziomu rozwoju mowy i komunikacji, tj. rozumienie i nadawanie mowy, sprawność 

narządów artykulacyjnych, orientacyjne badanie słuchu itp.). 

Zapisy na zajęcia będą przyjmowane przez logopedów prowadzących program. 
 

TERMIN ZAJĘĆ:  

I oraz II semestr roku szkolnego 2022/2023 
 

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:  

Cykl 8-10 spotkań, raz w tygodniu, 60 minut: zajęcia z dziećmi oraz indywidualne 

rozmowy z rodzicami, instruktaże ćwiczeń i wskazówki do pracy w domu.  
 

PRZYKŁADOWE ZADANIA TERAPEUTYCZNE:  

− Zabawy oddechowe z jednoczesnym wypowiadaniem pojedynczych głosek. 

− Zabawy usprawniające narządy mowy – gimnastyka buzi i języka . 

− Zabawy słuchowe – Sprawne uszko. 

− Zabawy logorytmiczne – zabawy muzyczne z elementami gimnastyki. 

− Zabawy dźwiękonaśladowcze – ćwiczenia słowno-słuchowe, wzrokowo-

słuchowo- ruchowe. 

− Zabawy ze słowem  - ćwiczenia z materiałem werbalnym, obrazkowym, 

ilustracyjnym i słuchowym.  

 

OSOBY PROWADZĄCE:  

Elżbieta Spakowska – neurologopeda 

Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka – neurologopeda 


