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Program indywidualnych zajęć logopedycznych kształtujących mowę dla dziecka 

niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym w klasie II gimnazjum 
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Założenia programowe 

Program indywidualnych zajęć logopedycznych kształtujących mowę jest skierowany do ucznia 

przejawiającego trudności językowe. Realizowany jest w wymiarze 45 minut co 2 tygodnie w ciągu 2 

lat trwania projektu. 

Cele projektu 

✓ Wyrobienie właściwych nawyków jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny 

✓ Wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb 

✓ Zachęcenia chłopca do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej 

✓ Tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się  

✓ Doskonalenie mowy już ukształtowanej 

✓ Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka 

Realizacja programu 

✓ Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu dźwięków otoczenia, głosów zwierząt, głosów ludzkich i 

odgłosów złożonych 

✓ Ćwiczenia oddechowe nosem i ustami 

✓ Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne 

✓ Ćwiczenia w naśladowaniu fonacji 

✓ Ćwiczenia strony leksykalnej mowy – budowanie zdań prostych 

✓ Ćwiczenia mowy opowieściowej: zachęcanie do opowiadania o sobie 

✓ Odgrywanie scenek np.: zakupy w sklepie, u lekarza, na dworcu. 

Procedury osiągania celów 

http://www.plock.eu/
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Realizacja powyżej zaprezentowanego programu wiąże się z koniecznością zastosowania 

różnorodnych pomocy, propozycji zawartych w literaturze fachowej oraz własnych opracowanych 

przez siebie. Zakres programu jest dość szeroki i przedstawienie wszystkich zastosowanych w nim 

pomocy byłoby trudne, ograniczę się więc do niektórych: 

✓ Ćwiczenia narządów artykulacyjnych rozwijających myślenie, pamięć i spostrzegawczość 

✓ Gry i zabawy językowe, zestawy ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny 

✓ Zestawy ilustracji, historyjki obrazkowe 

✓ Różnorodne układanki, dobieranki, gry i domina obrazkowe 

✓ Programy komputerowe. 

Przewidywane efekty 

Proponowany program terapeutyczny ma w efekcie systematycznego stosowania 

doprowadzić do usprawniania nieprawidłowości rozwoju językowego, a mianowicie: 

✓ Usprawnianie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych 

✓ Utrwalenie słów już istniejących oraz stymulowanie porozumiewania się przy pomocy 

komunikacji wspomagającej Makaton 

✓ Usprawnianie funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji 

słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia) 

✓ Rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod 

względem gramatycznym 

Ewaluacja programu 

Ewaluacja programu będzie systematycznie na podstawie obserwacji dziecka i jego aktywności w 

trakcie prowadzenia terapii. 
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