
Logopedia 

w szkole 

i przedszkolu



Co to jest logopedia?

Logopedia to nauka o kształtowaniu i 

doskonaleniu mowy, a także o usuwaniu 

różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy



Dlaczego poprawne 

posługiwanie się mową jest 

dla nas ważne?
Mowa to podstawa porozumienia miedzy ludźmi, nawiązywania 

i utrzymywania kontaktów społecznych. 

Mowa to możliwość zaprezentowania siebie, swoich uczuć, myśli, 

wiedzy i umiejętności. 

Mowa to fundament, na którym opierają się podstawowe umiejętności 

szkolne – czytanie i pisanie. 

Niedoskonałość wymowy naraża dzieci na kompleksy i poczucie 

mniejszej wartości. Bywa przyczyną poważnych trudności w nauce 

szkolnej. Obniża ich aspiracje życiowe.

Mowa jest zbyt ważną umiejętnością, by lekceważyć jej rozwój.



Zajęcia logopedyczne pomagają zmniejszyć występujące wady, usunąć

zaburzenia, usprawnić posługiwanie się językiem polskim w mowie i 

piśmie, a tym samym ułatwić osiąganie sukcesów- najpierw 

szkolnych a później -życiowych.

Czemu służą zajęcia z terapii mowy? 



Najczęściej 

spotykane wady 

wymowy

 Sygmatyzm

 nieprawidłowa artykulacja głosek s, z, c, dz, sz, ż, 

cz, dż, ś, ź, ć, dź w zależności od rodzaju 

nieprawidłowości wyróżnia się : sygmatyzm 

międzyzębowy, palatalny, przydechowy

 Rotacyzm

 nieprawidłowa artykulacja głoski r wyróżnić 

można : rotacyzm języczkowy ,wargowy, 

pararotacyzm



Bezdźwięczność
brak tonu krtaniowego podczas 
artykulacji głosek
dźwięcznych b, d, g , z, w
Jąkanie
zaburzenie artykulacji polegające na 
niepłynności mówienia
w zależności od rodzaju „ bloku „ 
wyróżnia się :
jąkanie kloniczne kokokoperta
jąkanie toniczne kkkoperta
jąkanie kloniczno-toniczne 
kokokoppperta



Krótko o 

zajęciach

Dzieci pracują z logopedą pojedynczo bądź parach w oparciu o

indywidualne plany pracy.

Terapia dotyczy przede wszystkim korygowania wymowy, ale 

zajęcia obejmują również doskonalenie mowy pod względem 

gramatycznym i słownikowym, ćwiczenia słuchowe, oraz 

doskonalące umiejętność czytania i pisania. 



Do rodziców 
dzieci z 

zaburzeniami 
mowy

Drodzy Rodzice!

Dziecko powinno systematycznie uczęszczać na zajęcia. Bądźcie więc konsekwentni i nie 
pozwalajcie mu na wykręty od ćwiczeń. 

Terapia logopedyczna nie polega na samym przychodzeniu do logopedy. Utrwalajcie więc z 
dzieckiem w domu materiał z ćwiczeń. Kiedy materiał jest dobrze utrwalony, można 
przejść do następnego etapu terapii.

W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność. Lepsze i szybsze efekty
osiąga się, gdy ćwiczenia domowe prowadzone są codziennie przez 10-15 minut, aniżeli
raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie.

Chwalcie dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, to bardzo mobilizuje je do wysiłku.



Usłyszę-zapomnę ....

Zobaczę-zapamiętam.

Zrobię–zrozumiem!


