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Wstęp 
 

Zdolność rozumienia mowy i mówienia ma ogromne znaczenie dla naszego poznania i 

jakości funkcjonowania w życiu. Daje nam możliwość precyzyjnej komunikacji z otoczeniem, 

postrzegania i organizowania rzeczywistości, stanowi narzędzie zdobywania informacji, 

wyrażania myśli, opinii, własnych uczuć i emocji. Oznacza to, że wszelkie zaburzenia w tym 

zakresie rzutują na całe życie jednostki. 
 

Szkoła winna rozwijać podstawy językowe, które dziecko otrzymuje w rodzinie, 

kształtując umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. 

Jednakże poziom rozwoju mowy dzieci rozpoczynających naukę szkolną jest bardzo 

zróżnicowany. U wielu uczniów oprócz zaburzeń mowy, będących skutkiem trudności 

realizacyjnych (artykulacji, fonacji, oddychania, płynności mowy), obserwuje się opóźniony 

rozwój mowy, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy, syntezy oraz pamięci słuchowej, 

ubogie słownictwo, mniejszą sprawność motoryczną. Występowanie wszelakich zaburzeń czy 

opóźnień znacząco utrudnia nabywanie umiejętności czytania i pisania, a także kompetencji 

językowej i komunikacyjnej, co z kolei ma zasadniczy wpływ na przebieg nauki szkolnej. 

 

Założenia 
 

Wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych w przedszkolach pokazują,  

że większość przedszkolaków ma problemy związane z wymową. Stąd też pomysł 

innowacji, która będzie formą profilaktyki logopedycznej, propagowaną wśród 

uczniów w klasach I  w trakcie zajęć zintegrowanych. 

Głównym założeniem programu jest profilaktyka i praca diagnostyczno-

terapeutyczna z uczniami  z klas pierwszych, która wpłynie na zapewnienie im 

optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju zgodnie z ich indywidualnymi 

możliwościami oraz osiągnięcie pełnego i prawidłowego rozwoju mowy. 

Innowacja będzie wdrażana w Szkole Podstawowej nr 10 w Zielonej Górze w 

okresie od 1 października 2018r. do końca roku szkolnego 2019r. przez jej autorkę: 

Małgorzatę Chorążyczewską - logopeda . 

 

Cele ogólne: 
 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy poprzez stymulowanie 

rozwoju mowy i języka,
 upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach mowy oraz sposobach ich zapobiegania. 

 

Cele szczegółowe: 
 

 kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony 

fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
 eliminowanie nieprawidłowych nawyków językowych,
 kształcenie i rozwijanie umiejętności odbioru i rozumienia oraz przekazywania informacji 

drogą werbalną,
 stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, 
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 poszerzanie biernego i czynnego słownictwa,
 rozwijanie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej,
 usprawnianie myślenia słowno-pojęciowego i przyczynowo-skutkowego,
 doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
 wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy, przyswojonej 

w toku ćwiczeń,
 usprawnianie funkcji związanych z kształtowaniem i rozwijaniem mowy,
 rozwijanie umiejętności czytania i pisania,
 wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
 przybliżenie specyfiki pracy logopedy w szkole,
 integrowanie działań na płaszczyźnie logopeda/ nauczyciel – dziecko – rodzic,
 zainteresowanie rodziców tematyką logopedyczną,
 omówienie podstawowych zagadnień logopedycznych,
 propozycje zabaw wspomagających rozwój mowy,
 stymulowanie rozwoju umysłowego i emocjonalnego dziecka. 

 

Metody pracy: 
 

 metody logopedyczne:
- ćwiczenia logopedyczne: (oddechowe, fonacyjne, sprawności narządów mowy, 

artykulacyjne, autokontroli słuchowej, słuchu fonematycznego,  
- techniki logopedyczne: (pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych, 

metoda uczulania miejsc artykulacji, mechanicznego układania narządów 

artykulacyjnych, kontrola wzrokowa, dotykowa i czucia skórnego, fonogesty, metoda 

cienia, technika delikatnego startu mowy, przedłużone mówienie, rytmizacja mówienia). 

 metody lingwistyczne: (metoda fonetycznych przekształceń, metoda tzw. słów 

kluczowych, ćwiczenia dykcji),
 metody pedagogiczne: (metoda dobrego startu, mówienie rytmiczne i ćwiczenia 

rytmizujące). 

 

Innowacyjne działania organizacyjne i programowe: 
 

 spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów - przedstawienie założeń innowacji,
 stworzenie kącika - poradnika na stronie internetowej szkoły,
 poszerzenie współpracy z P-P-P, o badania przesiewowe na terenie szkoły początkiem 

roku szkolnego,
 poszerzenie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej w klasie I o 

elementy profilaktyczne i terapeutyczne,
 zorganizowanie gazetki ściennej i ulotek dla rodziców,
 przeprowadzenie warsztatów dla rodziców - motywowanie i prawidłowe wspieranie 

rozwoju mowy,
 zorganizowanie konkursu plastycznego rozwijającego mowę dla dzieci objętych terapią,
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 przeprowadzenie na koniec roku szkolnego badań diagnostycznych uczniów 

klas I. 

W zależności od potrzeb dzieci, rodziców i szkoły program może ulec modyfikacji. 

 

Przewidywane efekty 
 

 wykształcenie prawidłowej postawy komunikacyjnej,
 usprawnienie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych,
 poprawa artykulacji zaburzonych głosek u uczestników zajęć,
 utrwalenie poprawnego wzorca artykulacyjnego,
 poszerzenie zasobu słownictwa i umiejętności językowych,
 poprawa możliwości komunikacyjnych uczestników zajęć,
 usprawnienie funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji uwagi, 

percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia),
 wzmocnienie samooceny i chęci pokonywania trudności,
 umożliwienie udziału w wystąpieniach publicznych oraz odniesienia sukcesu uczniom 

mającym wady wymowy,
 podniesienie świadomości rodziców w zakresie profilaktyki logopedycznej, rozwoju 

mowy dziecka i najczęściej występujących zaburzeń mowy,
 wsparcie uczniów i ich rodziców w sytuacjach dla nich trudnych.  

W związku ze zróżnicowaniem rozwoju mowy i występującymi zaburzeniami i wadami 

wymowy przewidywane efekty podejmowanych działań mogą być na różnym poziomie 

zależnie od indywidualnych możliwości dziecka. 

 

Ewaluacja: 
 

 bieżąca - systematycznie na podstawie zapisów w dokumentacji zajęć, obserwacji 

uczniów w trakcie terapii i oceny ich zaangażowania podczas zajęć, spotkań, konkursu, 

oraz obserwacji, zainteresowania i zaangażowania rodziców,
 końcowa ( czerwiec 2019):  

- ocena postępów uczniów – diagnoza końcowa,  
- analiza dokumentów: dziennik, karty badania mowy,  
- analiza wyników badań specjalistycznych dostarczonych przez rodziców,  
- analiza wyników ankiet ewaluacyjnych dla rodziców. 
 
Ewaluacja innowacji będzie zmierzała do oceny skuteczności (czy zakładane cele zostały 

osiągnięte) i użyteczności działań innowacyjnych (porównanie zaangażowania autorki z 

osiągnięciami uzyskanymi w trakcie realizacji). 
 

W wyniku ewaluacji sporządzona zostanie prognoza logopedyczna i ewentualne 

zalecenia terapeutyczne. 

 

Na zakończenie autorka innowacji opracuje sprawozdanie, które zostanie przedstawione na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej i rodzicom na stronie internetowej szkoły. 
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