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1. Wstęp. 

      Prawidłowy rozwój mowy stanowi, obok właściwego poziomu funkcji intelek-

tualnych, percepcyjnych i motorycznych, bardzo istotny element dojrzałości 

szkolnej dziecka. W procesie nabywania czynności czytania i pisania ważną rolę 

odgrywa ogólny stan rozwoju mowy dziecka. Wymowa dziecka musi być zrozu-

miała i wyraźna. Dobra pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa, czyli zdol-

ność do rozdzielania sylab i głosek w wyrazach oraz umiejętność ich łączenia               

w całość, zapewnia dobre podłoże do nauki czytania i pisania. W uproszczeniu 

owa percepcja słuchowa, jak również sprawność narządów mowy, głównie warg            

i języka, decydują o jakości artykulacji. W przeciwnym razie dzieci nie wymawia-

ją prawidłowo głosek, a jak mówią, tak też i piszą. Zaliczyć tutaj można całą gamę 

błędów ortograficznych, popularnie nazywanych błędami słuchowymi. Dotyczą 

one np. utraty dźwięczności (np. b p), różnicowania i j, nieprawidłowego zapisu ą, 

ę, zamiany sz, ż, cz, dż na ich najczęstsze odpowiedniki w wymowie dzieci, czyli: 

s, z, c, dz, ale też: ś, ź, ć, dź, oraz szereg innych błędów. Wady mowy uwidacznia-

ją się także w wypowiedziach słownych poprzez trudności w budowaniu prawi-

dłowych zdań, myleniu wyrazów brzmiących podobnie, popełnianiu błędów gra-

matycznych. Mogą się objawiać problemami  w rozumieniu tekstów mówionych, 

czytanych i pisanych. Zaburzenia mowy są wychwytywane przez nauczyciela i 

zespół klasowy, dlatego też sytuacja dzieci źle mówiących jest trudna. Wpływa                 

to między innymi niekorzystnie na ich emocjonalność, powoduje poczucie izolacji, 

zaniża samoocenę. Uczniowie przejawiający tego typu zaburzenia natrafiają na 

różnorodne trudności w opanowaniu tzw. umiejętności szkolnych, co w konse-

kwencji może prowadzić do niepowodzeń w nauce. Logoterapia oparta będzie                    

na usprawnianiu zaburzonych głosek. Podjęte działania będą wykorzystywane             

w rozpoznanych (zdiagnozowanych) wadach wymowy: sygmatyzm - nieprawi-



dłowa realizacja głosek detalizowanych rotacyzm nieprawidłowa realizacja głoski 

r, kappacyzm nieprawidłowa realizacja głoski k,  gammacyzm nieprawidłowa re-

alizacja głoski g mowa bezdźwięczna zamiana głosek dźwięcznych na ich odpo-

wiedniki dźwięczne inne anomalie językowe, dyslalia - zaburzenia wymowy, po-

legające  na nieprawidłowej artykulacji jednej (dyslalia jednoraka) lub większej 

ilości głosek (dyslalia wieloraka). 

2. Cele ogólne planu pracy: 

 usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy (oddechu, fonacji i artyku-

lacji oraz ich koordynacji); 

 wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek; przygo-

towanie do poprawnej techniki czytania i pisania; 

1. Cele szczegółowe: 

 wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji..; 

 usprawnianie funkcji analizatora słuchowego słuchu fonemowego, analizy i 

syntezy słuchowej; 

 usprawnianie analizatora wzrokowego; 

 podnoszenie sprawności grafomotorycznej; 

 usprawnianie orientacji przestrzennej; 

 usprawnianie zdolności koncentracji uwagi; 

1. Planowane efekty: 

 dziecko chętnie bierze udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach; 



 potrafi koncentrować swą uwagę na ćwiczeniach i zabawach; 

 potrafi ćwiczyć samodzielnie lub z pomocą rodzica w domu; 

 oddycha w sposób prawidłowy; 

 potrafi spionizować język i posiada sprawny aparat artykulacyjny; 

 osiąga sukces terapeutyczny w postaci poprawy stanu wymowy; 

 posiada właściwy zasób słownictwa i rozwiniętą mowę opowieściową; 

 osiąga sukcesy dydaktyczne na miarę swoich możliwości; 

1. Adresaci programu: 

Dzieci uczęszczające do szkoły. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. 

2. Szczegółowy plan terapii: 

I. Kierowanie się zasadami: systematyczności, stopniowaniem trudności, utrwa-

lania, indywidualizacji, aktywnego świadomego udziału, polisensorycznosci, kształ-

towania prawidłowych postaw emocjonalno-osobowościowych. 

II. Uwzględnienie etapów działania terapeutycznego: 

1. Etap diagnostyczno-kwalifikacyjny określenie problemów dziecka, przeprowadze-

nie wywiadu z rodzicem, wstępne sformułowanie diagnozy, w miarę potrzeb dokona-

nie badań uzupełniających: psychologicznego, foniatrycznego, okulistycznego, orto-

dontycznego 

 2. Przygotowujący do wywołania głosek ćwiczenia ogólnorozwojowe to m.in. ćwi-

czenia słuchowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia), 

ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. 



3. Wywołujący głoski dotyczy pracy nad wywołaniem prawidłowej artykulacji kon-

kretnej, zaburzonej głoski lub niewystępującej dotąd w systemie fonologicznym 

dziecka. 

4. Wdrażający głoski lub słowa wprowadzanie wywołanych głosek do stałego zasobu 

wymowy w sylabach, słowach, frazach oraz w mowie kontrolowanej (i w piśmie). 

5. Utrwalająco automatyzujący utrwalanie i automatyzowanie głosek               w mo-

wie spontanicznej oraz utrwalanie wprowadzonego słownictwa.               

Ad. II. 2. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. 

Oprócz ćwiczeń z zakresu tzw. motoryki artykulacyjnej istotne znaczenie dla czynno-

ści mowy mają ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. Oba rodzaje 5 poniższych ćwiczeń 

stanowią podstawę dla czynności mówienia. Mówienie bowiem oprócz sprawnych 

narządów mowy wymaga strumienia wydychanego powietrza. Ćwiczenia oddechowe 

mają na celu wypracowanie prawidłowego toru oddechowego, pogłębienie oddechu, 

wydłużenie fazy wydechowej, wyregulowanie rytmu wydechowego a także wzmac-

nianie i wykorzystanie siły napięcia mięśni oddechowych, nauczanie dziecka 

wstrzymywania powietrza, nauczanie dziecka wydychania powietrza na żądanie. 

 Przykładowe ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na kulki z waty, piórka, chuchanie w 

ręce, wąchanie kwiatów, nadmuchiwanie balonika, dmuchanie na piłeczkę pingpon-

gową, gaszenie zapalonej świecy, ciche mruczenie, przedłużone wymawianie sylab 

typu: cha...,cho...,che...,chu... przenoszenie małych kawałków bibuły z jednego miej-

sca na drugie  z wykorzystaniem rurki ( na wdechu bez pomocy rąk ); delikatne odło-

żenie bibułek, dmuchanie przez rurkę do szklanki z wodą mydlaną, puszczanie ba-

niek, picie napojów przez rurkę. Ćwiczenia fonacyjne mają na celu zwiększenie bądź 

zmniejszenie napięcia mięśni krtani i gardła a także doprowadzenie do wykształcenia 

m.in. umiejętności regulowania natężenia głosu, osiągania odpowiedniej wysokości 

głosu w trakcie mówienia. Przykładowe ćwiczenia fonacyjne: przedłużone wyma-

wianie samogłosek: a..., kilkakrotne powtarzanie tej samej samogłoski: a-a-a-a, wie-



lokrotne  i rytmiczne wymawianie samogłoski płynnie i rytmicznie; t.s. powoli i 

szybko, ciche i głośne wymawianie głosek, przedłużone wymawianie spółgłosek: m..., 

przedłużanie wyrazów dźwiękonaśladowczych... 

1. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych. 

2. Ćwiczenia języka 

Przykładowe ćwiczenia: kontrolowane wysuwanie i chowanie języka w jamie ustnej, 

oblizywanie dolnej wargi, stymulowanie języka do oblizywania górnej wargi, wysu-

wanie jak najdalsze języka z ust i chowanie do jamy ustnej, przesuwanie języka po 

zewnętrznych powierzchniach zębów, ćwiczenia pionizujące język, unoszenie języka 

do góry (przy śpiewie lalala), ćwiczenia mięśni języka przez zlizywanie miodu, nutel-

li. 

 9. Ćwiczenia warg 

Przykładowe ćwiczenia: naprzemienne domykanie i otwieranie  warg, spłaszczanie 

zamkniętych ust w uśmiechu, ćwiczenia obejmowania ustami przedmiotów (łyżki, 

patyczka, fletu, ciastka), parskanie, cmokanie oraz wibrowanie warg, układanie warg 

w ryjek i uśmiech, 

10. Ćwiczenia podniebienia miękkiego 

Przykładowe ćwiczenia: 

głębokie oddychanie : wdech przez nos, wydech przez usta, energiczne wymawianie 

sylab z głoskami tylnojęzykowymi (aku,aka,ak), chrapanie na wdechu i wydechu, 

przenoszenie skrawków papieru za pomocą słomki; puszczanie baniek mydlanych; 

Podniebienie miękkie można ćwiczyć wykorzystując odruchy naturalne (kasłanie 

przy wysuniętym na zewnątrz jamy ustnej języku, ziewanie przy nisko opuszczonej 

żuchwie, 



Ćwiczenia ruchomości żuchwy puszczanie szczęki dolnej z wyraźnym zaznaczeniem 

dwu faz przy otwieraniu : 

 - ruch od zamknięcia do pozycji umiarkowanej otwarcia, - pogłębienie otwarcia 

( szczęka dolna zajmuje niską pozycję ), opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej przy 

zamkniętych wargach; przy otwartych wargach ruchy szczęki dolnej do skrajnej po-

zycji przedniej i powrót do pozycji spoczynkowej, przesuwanie szczęki w lewą i w 

prawą stronę; naśladowanie ruchów żucia. 

11. Ćwiczenia słuchowe 

Przykładowe ćwiczenia: rozpoznawanie charakterystycznych odgłosów zwierząt, po-

jazdów, urządzeń z najbliższego otoczenia, dźwięków, instrumentów; wysłuchiwanie 

i naśladowanie rytmu i tempa; logopeda wielokrotnie wymawia daną głoskę a 

uczeń/kontroluje jej wymowę wrażeniami wibracji i czucia; logopeda wymawia ćwi-

czone głoski  w różnej kolejności, uczeń/gestem rozpoznaje daną głoskę; powtarzanie 

odczytywanych przez logopedę sylab; podawanie przez ucznia/wyrazów zaczynają-

cych się od wskazanych mu sylab; rozpoznawanie na kartce z zapisanymi sylabami 

tych, które wymawia logopeda; synteza sylabowa wyrazów; analiza sylabowa wyra-

zów; rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby; kończenie wyrazów dwusylabo-

wych w oparciu o obrazki; wyodrębnianie głoski w wyrazach w nagłosie i wygłosie; 

dobieranie par obrazków wg pierwszej głoski, sylaby; synteza podanych głosek; pi-

sanie dyktowanych sylab  i prostych wyrazów; wyróżnianie wyrazów w zdaniu; ćwi-

czenia w pisaniu prostych zdań. 

12. Ćwiczenia pamięci słuchowej: 

wspólne powtarzanie wierszyków wierszyki rysowane; nauka na pamięć wierszy, 

rymowanek; powtarzanie sekwencji cyfr, sylab, wyrazów; powtarzanie zdań; 

Ad. II. 3. Wywoływanie głosek 



Wywołuje się w izolacji prawidłową artykulację zaburzonej głoski. Ponieważ pod-

stawowym celem terapii jest poprawienie zrozumiałości mowy, najpierw wywołuje-

my brakujące głoski, następnie wywołujemy głoskę wadliwie artykułowaną, a na 

końcu wywołujemy głoskę zastępowaną inną głoską. 

Ad. II. 4. Wdrażanie głosek i słów Polega na stabilizowaniu wywołanego prawidło-

wego artykulacyjnie dźwięku w izolacji, w sylabach,  w logotomach                i w wy-

razach we wszystkich pozycjach i sąsiedztwach fonetycznych. Następnie przechodzi 

się do ćwiczeń wykorzystując zdania, krótkie teksty i różnorodny materiał językowy. 

Ad. II. 5. Utrwalanie i automatyzacja 

To etap realizowany w mowie spontanicznej, czyli wypracowanie umiejętności auto-

kontroli i autokorekcji. 

III. Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez: 

1. Zapisy w dzienniku zajęć 

2. Systematyczne obserwacje osiągnięć ucznia 

3. Analizę osiągnięć ucznia 

4. Postępy w nauce 

 


