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Program indywidualnych zajęć logopedycznych kształtujących mowę dla ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym w II klasie 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 

✓ Rozwijanie poprawności składniowej i leksykalnej 

✓ Rozwijanie umiejętności posługiwania się regułami i zasadami w ramach językowej 

sprawności sytuacyjnej i społecznej 

✓ Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony 

fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi 

✓ Usprawnianie układu artykulacyjnego i oddechowego 

✓ Rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi 

Realizacja programu 

✓ Diagnoza logopedyczna 

✓ Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek 

szumiących, syczących 

✓ Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

✓ Ćwiczenia sprawności składniowej i leksykalnej 

✓ Ćwiczenia dłuższych wypowiedzi 

Procedury osiągania celów 
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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 

✓ Usprawnianie poprawnego wzorca artykulacyjnego głosek szumiących, syczących 

✓ 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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