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WSTĘP

   Mowa jako akt w procesie porozumiewania się językowego odgrywa poważną
rolę  w  społecznych  kontaktach  człowieka  z  innymi  ludźmi.  Kontakty  te  są
możliwe dzięki umiejętności mówienia i rozumienia  tekstów słownych.  Zatem
prawidłowe  kształtowanie  się  i  rozwój  mowy  dziecka  stanowi  podstawę
kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dzięki rozumieniu mowy
poznaje  ono otaczający go  świat,  dzięki umiejętności mówienia  jest w stanie
wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.
   Jednym z zadań przygotowania  dziecka  do szkoły jest  opieka  nad  tą  fazą
kształtowania  się  mowy,  która  odpowiada  za  sprawne  porozumiewanie  się  z
otoczeniem. Chodzi przy tym nie tylko o bogaty zasób słownikowy, o logiczną i
poprawnie gramatyczną formę wypowiedzi, ale też o jej  poprawność  w sensie
artykulacyjnym i ortofonicznym. 
   Podstawowym  środowiskiem  kształtowania  myślenia  i  mowy  dziecka  na
wstępie  jest  rodzina,  później  również  przedszkole  i  szkoła.  Zatem  można
powiedzieć,  iż  nauczyciel  jest  osobą,  która  jest  współodpowiedzialna   za
prawidłowy rozwój mowy u dziecka.

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

   Ponieważ wiedza o prawidłowym rozwoju mowy stanowi punkt odniesienia
do patologii, dlatego ważne jest, by nauczyciel dobrze znał etapy rozwoju mowy
oraz rozwój systemu fonologicznego (dźwiękowego).
   
  W rozwoju mowy wyróżnia się następujące okresy: 

 Okres melodii (0-1)
 Okres wyrazu (1-2)
 Okres zdania (2-3)
 Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7)

 Okres melodii (0-1)
Głużenie (2-3 m.ż.)- nieświadome ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Głużą
też dzieci niesłyszące. Gaworzenie(5-7 m. ż.)- świadome powtarzani dźwięków
mowy własnej i otoczenia. Gaworzą tylko dzieci słyszące. Gaworzenie z czasem
przechodzi w mowę właściwą.  Zwiększa  się  wrażliwość słuchowa dziecka  i
rozwija się gotowość do reakcji zwrotnej na naszą mowę. Pojawiają się takie
głoski jak: a,e,i,  b,t,d,m,  j,  f,w .
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   W pierwszym roku życia  pojawiają się pierwsze słowa złożone z sylab: ma,
ba,  ta,  da. Pod koniec  pierwszego roku życia niemowlę  ujmuje  już  znaczenie
pierwszych słów w kontekście sytuacyjnym - są to początki rozumienia mowy. 
Spełnia  proste polecenia,  zna swoje imię,  pokazuje części ciała.  Pojawiają się
też pierwsze słowa - są to początki mowy właściwej. Słownik dziecka rodzi się
metodą prób i błędów - wyrocznią są tutaj rodzice, którzy zachęcając dziecko do
mówienia, prezentują poprawny wzorzec artykulacyjny słowa. 

 Okres wyrazu  (1-2)
  Dziecko opanowuje pozostałe samogłoski  y,o,u   oraz kolejne   spółgłoski:
k,p,ń,ś,ł. Mowa  dziecka  charakteryzuje  się  znacznymi  zniekształceniami
fonetycznymi  i  agramatyzmami  -  jest  to  tzw. autonomiczna  mowa dziecięca,
niepodobna  do  mowy  otoczenia.  Budowa  słowotwórcza  wyrazów  jest
uproszczona i zniekształcona, a ich znaczenie niewyraźne i nieustalone. Jednym
słowem dziecko  nazywa  wiele  różnych  rzeczy.  Wiele  słów  przybiera  formę
onomatopeiczną, np. pies - hau, hau, krowa - muu, itp. Dziecko wypowiada się
najczęściej za pomocą pojedynczych słów, spełniających również rolę zdania.
Należy też pamiętać, że w okresie tym w kontaktach społecznych równorzędną
rolę  ze  słowem mówionym  pełnią  pozawerbalne  środki  ekspresji   takie  jak
mimika  i  gest.  Pod  koniec  tego  okresu  dziecko  operuje  kilkudziesięcioma
poprawnie  wymawianymi  wyrazami  i  ogromną  liczbą  wyrazów zastępczych,
zaczyna budować zdania.

 Okres zdania (2-3)
   W tym okresie dziecko opanowuje pozostałe samogłoski : ę, ą oraz spółgłoski
ź,ć,dź, g,ch,l.  Ponadto  ustala się i precyzuje znaczenie słów. Wyrazy nabierają
brzmienia coraz bardziej zbliżonego do poprawnego i wypierają swoiste twory
języka  dziecięcego  i  onomatopeje.  Następuje  gwałtowny  wzrost  zasobu
słownikowego (z 300 słów na początku 3 r. ż. do 1000 słów pod koniec 3 r. ż.) i
przyswojenie  form  gramatycznych,  co  umożliwia  dziecku  łączenie  dwóch  i
więcej wyrazów w coraz dłuższe wypowiedzenia. W okresie tym różnicują się
też główne części mowy - w słowniku czynnym dziecka najwcześniej pojawiają
się rzeczowniki i czasowniki,  niektóre zaimki (to, tu,  tam) i przeczenie  "nie".
Pod koniec 3 r. ż. dziecko używa już  prostych zdań lub ich równoważników,
złożonych najczęściej z 3-4 wyrazów. 

 Okres swoistej mowy dziecka (3-7) 

   Od 3 do 7 roku życia trwa etap rozwoju mowy, czyli doskonalenia jej pod
każdym względem:  fonetycznym,  leksykalnym,  gramatycznym.  Około 4 roku
życia dziecko opanowuje głoski :  s,z,c,dz, a około 5 roku życia  sz,ż,cz,dż. W
okresie od 5 do 7 roku życia pojawia się głoska r. 
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Mowa dziecka trzyletniego 
   Dziecko zaczyna zadawać pytania. W trudnych wyrazach występujące obok
siebie spółgłoski mogą być opuszczane lub zastępowane łatwiejszymi. Dziecko
wymawia poprawnie większość dźwięków. Może jeszcze głoski syczące: s, z, c,
dz zamieniać na ciszące: ś, ź, ć, dź. Podobnie: sz, ż, cz, dż zastępuje głoskami: ś,
ź, ć, dź. Zamiast głoski r dziecko mówi l lub j. Zasób słownika trzylatka wynosi
ok. 1000.
Mowa dziecka czteroletniego 
   Dziecko w tym okresie zadaje  bardzo dużo pytań, tworzy własne słowa tzw.
neologizmy dziecięce. Mowa dziecka jest coraz bardziej zbliżona do mowy osób
dorosłych,  chociaż  nie  pozbawiona błędów. Grupy spółgłoskowe nadal  mogą
być  upraszczane.  Głoski:  s,  z,  c,  dz  powinny  brzmieć  już  twardo  i  być
wymawiane  z zamkniętymi  zębami.  Dziecko nadal  ma "problem"  z głoskami
szumiącymi:  sz, ż, cz, dż, i wymawia je jak: s, z, c, dz; głoska r brzmi jak l,
chociaż  niektóre  czterolatki  mówią  już  tę  głoskę  poprawnie.  W  słowniku
dziecka czteroletniego znajduje się ok. 2000-2500 słów. 
Mowa dziecka pięcioletniego 
   Dziecko  chętnie  opowiada  co przeżyło,  co  widziało.  Jest  ciekawe  świata.
Nadal  zadaje  bardzo  dużo  pytań.  Wypowiedzi  jego  są  wielozdaniowe,
uwzględniają  kolejność  zdarzeń i  zależności przyczynowo-skutkowe.  Dziecko
potrafi  "po  swojemu"  wyjaśnić  znaczenie  słów.  Powoli  zanikają  błędy
gramatyczne.  Pięciolatek  potrafi  poprawnie  powtórzyć  głoski:  sz,  ż,  cz,  dż,
chociaż  w  mowie  potocznej  zastępuje  je  nadal  głoskami:  s,  z,  c,  dz.  Często
pojawia się w tym okresie głoska r. Grupy spółgłoskowe są nadal upraszczane,
chociaż coraz rzadziej. Zasób słownika czynnego dziecka wynosi ok. 3000 słów.
Mowa dziecka sześcioletniego 
   Mowa w tym czasie staje się doskonałym narzędziem porozumiewania  się
dziecka  z  osobami  z jego  otoczenia  i  ma  bezpośredni  związek z myśleniem.
System językowy nabiera znamion dojrzałości. Dziecko poprawnie używa form
fleksyjnych  i  gramatycznych  języka.  Opanowało  też  poprawną  artykulację
głosek, będących w zasobie języka ojczystego. Wymawia poprawnie głoski: sz,
ż,  cz,  dż  i  głoskę  r  oraz  używa  ich  w  mowie  potocznej.  Słownik  dziecka
obejmuje ok. 4000 słów. 
Mowa dziecka siedmioletniego 
   Dziecko  powinno  swobodnie  posługiwać  się  mową  potoczną,  posiadać
umiejętność budowania gramatycznie poprawnych zdań. Porozumiewać się bez
trudu z innymi ludźmi,  przekazując im za pomocą języka dźwiękowego swoje
myśli, pragnienia, emocje i uczucia. 
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ZABURZENIA MOWY

Zaburzenie mowy, wada wymowy a błąd wymowy

   Terminu  zaburzenia  mowy  używa  się  do  określania  wszystkich
patologicznych zachowań językowych,  począwszy od prostych wad wymowy,
aż do całkowitej niemożności mówienia lub/i rozumienia włącznie.
   Wada wymowy to termin węższy niż zaburzenie  mowy. Stosowany jest do
określenia  wadliwych  realizacji  fonemów,  odbiegających  od  ustalonej  przez
tradycję  normy.  Najczęściej  używa się  tego pojęcia  wówczas,  gdy zaburzona
jest  dźwiękowa  strona  języka.  Tak  więc  wada  wymowy odnosi  się  tylko  do
aspektu fonetycznego.
   Różnica  między  zaburzeniem mowy,  a  wadą  wymowy polega  na  tym,  iż
zaburzenia  mogą  się  manifestować zarówno  zaburzeniami  treści  wypowiedzi,
formy  jak  i  jej  substancji,  natomiast  wada  wymowy  jedynie  zaburzeniami
substancji. 
   W mowie pojawiają się też błędy wymowy. Błąd wymowy jest odstępstwem
od  przyjętej  normy  wymawianiowej,  wynikający  z  niewiedzy  lub   złych
nawyków.  Najczęściej  błędna  wymowa  jest  wynikiem  naśladowania
nieprawidłowych wzorców. Błąd wymowy nie jest patologią – często wystarczy
uświadomienie faktu popełnianego błędu, aby uzyskać prawidłowa wymowę.
Zatem zasadnicza różnica polega na tym, iż przy zaburzeniu mowy oraz wadzie
wymowy  najczęściej  nie  ma  warunków  do  prawidłowej  wymowy,  natomiast
przy błędzie istnieją wszelkie podstawy by mówić prawidłowo, lecz na skutek
braku świadomości popełnianych błędów wymowa odbiega od normy.
  

Dyslalia jako zaburzenie artykulacji

   Dyslalia  to ogólne  pojęcie stosowane przy określaniu  różnych postaci wad
wymowy. Są to wszelkie zaburzenia artykulacji , zarówno te, które są jedynie
wynikiem wolniejszego tempa i rytmu rozwojowego, jak i te, które towarzyszą
poważnym schorzeniom czy zaburzeniom rozwojowym o różnym pochodzeniu.
  Wszystkie zaburzenia wymowy w obrębie dyslalii można sprowadzić do trzech
podstawowych sposobów wymowy. Są nimi:

 brak  danej  głoski  w  wymowie  czyli  opuszczanie  dźwięku   -  tzw.
mogilalia  (elizja)

 zamiana  danej  głoski  inną  głoską,  zastępowanie  –  tzw.  paralalia
(substytucja) 

 zniekształcenie dźwięku - tzw. deformacja.
   Należy pamiętać o tym, iż tak jak mogilalie czyli opuszczanie dźwięku oraz
paralalie  czyli  zamiana  dźwięku  w  sposób  naturalny  występują  w  rozwoju
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mowy  dziecka  i  na  danym  etapie  rozwoju  są  normą,  tak  deformacje  czyli
zniekształcenia  dźwięku  zawsze  są  wadą  -w  każdym  wieku  i  należy  jak
najszybciej korygować nieprawidłową wymowę zniekształconego dźwięku.

   W obrębie dyslalii wyróżniamy: 
 Seplenienie  (sygmatyzm)-  nieprawidłową  wymowę  głosek

ś,ź,ć,dź,s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż
 Reranie (rotacyzm) – nieprawidłową wymowę głoski r
 nieprawidłową wymowę głoski k (kappacyzm)
 nieprawidłową wymowę głoski  g (gammacyzm)
 nieprawidłową wymowę głoski l (lambdacyzm)
 nieprawidłową wymowę głoski b (betacyzm)
  mowę  bezdźwięczną  –  nieprawidłową  wymowę  głosek  dźwięcznych

w,z,ż,ź,dz,dż,dź,b,d,g  –wypowiadanie  jak  ich  bezdźwięczne
odpowiedniki.

 nosowanie  (rynolalia)  –  głoski  nosowe  wymawiane  są  jak  ustne  lub
odwrotnie, głoski ustne wymawiane są jak głoski nosowe. 

   Większość  z  tych  wad   można  rozpatrywać  w  kontekście   trzech
podstawowych  sposobów  wymowy:  opuszczania  dźwięku  (mogilalii),
zastępowania-  zamiany  dźwięku (paralalii)  oraz zniekształcenia  dźwięku czyli
deformacji.
   Do najczęściej spotykanych wad wymowy należy seplenienie,  natomiast  w
drugiej kolejności jest reranie. 
Seplenienie (sygmatyzm)  czyli  nieprawidłowa  wymowa  głosek
ś,ź,ć,dź,s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż.  Występuje  tu  zamiana  głosek  np.  zamiast  szalik  –
salik,opuszczanie głosek: zamiast szalik-alik. Trzecim rodzajem nieprawidłowej
wymowy jest zniekształcanie tych głosek i jest to seplenienie właściwe. 
Istnieje  wiele  postaci  deformacji  głosek  trzech  szeregów,  do  najczęściej
spotykanych należy seplenienie międzyzębowe i jest ono wówczas, kiedy język
jest wsunięty  między zęby. Inne postacie to seplenienie przyzębowe, wargowo-
zębowe,  boczne,  nosowe,  krtaniowe,  świszczące,  wargowe,  podniebienne,
przydechowe, szumiące, gardłowe.
   Reranie (rotacyzm)  czyli nieprawidłowa wymowa głoski r.  Występuje  tu
zamiana  głosek np. zamiast  rak –lak, opuszczanie głosek: zamiast rak-ak oraz
deformacje   tej  głoski  czyli  zniekształcenie  i  jest  to  tzw.  reranie   właściwe.
Istnieje wiele postaci rerania właściwego: języczkowe, wargowe, mędzyzębowe,
policzkowe, podniebienne,  gardłowe, nosowe, boczne, krtaniowe, języczkowo-
wargowe, języczkowe boczne, świszczące.

Przyczyny dyslalii
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Przyczyn dyslalii można upatrywać w:
 Zmianach anatomicznych aparatu artykulacyjnego:

nieprawidłowa  budowa  języka  (język  zbyt  długi,  zbyt  gruby),  krótkie
wędzidełko podjęzykowe, nieprawidłowa budowa podniebienia, zniekształcenia
zgryzu,  anomalie  zębowe,  przerost  trzeciego  migdałka,  polipy,  skrzywienie
przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa. 

 Nieprawidłowym funkcjonowaniu narządów mowy:
niska  sprawność  języka,  warg,  zakłócona  praca  mięśni  napinających  i
przywodzących  więzadła  głosowe,  trudności  koordynacji  pracy  więzadeł
głosowych z artykulacją nasady, nieprawidłowa praca zwierającego pierścienia
gardłowego, brak pionizacji języka (tzw. infantylne połykanie).

 Nieprawidłowej budowie oraz funkcjonowaniu narządu słuchu: 
obniżenie  słyszalności (niedosłuch,  głuchota),  wybiórcze upośledzenie  słuchu,
zaburzenia słuchu fonematycznego, zaburzenie analizy i syntezy słuchowej.

 Warunkach niesprzyjających uczeniu się mowy (czynnik społeczny):
nieprawidłowe  wzorce  wymowy,  nieprawidłowa  atmosfera,  styl  wychowania
oraz postawy rodziców, brak stymulacji rozwoju mowy.

 Nieprawidłowym funkcjonowaniu ośrodka układu nerwowego.
 Podłożu psychicznym.
 Opóźnionym rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym dziecka.

ROLA NAUCZYCIELA W PROFILAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ

   Zadaniem  logopedii  jest  m.in.  rozwijanie  kompetencji  językowej  i
komunikacyjnej oraz sprawności realizacyjnych w tym zakresie. Zapobieganie
nieprawidłowościom  przebiegu  tego  procesu,  likwidacja  zakłóceń  i  zaburzeń
komunikacji  językowej  oraz  przeciwdziałanie  ich  psychicznym i  społecznym
skutkom.
   Zadania te wykonuje się poprzez realizację programów profilaktycznych oraz
programów  terapeutycznych  (korekcyjnych).  Realizacją  programów
terapeutycznych zajmują się odpowiednio przygotowani specjaliści (logopedzi).
Zadania  w  nich  zawarte  są  bardzo  zróżnicowane  w  zależności  od  rodzaju
zaburzenia,  stopnia  jego nasilenia  oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
Natomiast  realizacją  programów  profilaktycznych  mogą,  a  nawet  powinni
zajmować  się  nauczyciele.  Zatem  część  zadań  logopedii  powinny  być
realizowane  przez  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli  w  ramach  szeroko  pojętej
profilaktyki logopedycznej.  Prowadzone przez nich ćwiczenia  są  jednakowe
dla całej grupy czy klasy. 
   W profilaktyce logopedycznej można wyróżnić następujące grupy ćwiczeń:

 ćwiczenia oddechowe
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 ćwiczenia rytmizujące
 ćwiczenia słuchu fonematycznego
 ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 ćwiczenia artykulacyjne

   Ćwiczenia  oddechowe -   mają  przede  wszystkim  na  celu  nauczenie
różnicowania fazy wdechowej i wydechowej, pogłębianie oddechu, rozruszanie
przepony, wydłużenie fazy wydechowej, a także zapobieganie takim zjawiskom
jak  arytmia  oddechowa,  mówienie  na  wdechu,  kolizją  między  rytmem
oddychania a strukturą wypowiedzi.

Rodzaje  ćwiczeń
oddechowych

Przykłady ćwiczeń oddechowych

Ćwiczenia
mobilizujące
wyłącznie  aparat
oddechowy

 powolne wdychanie powietrza nosem oraz powolny
wydech ustami

 szybkie  wdychanie  nosem,  a  powolny  wydech
ustami połączony z dmuchaniem

 zdmuchiwanie  kawałka  papieru  z  gładkiej
powierzchni

 wydmuchiwanie  skrawków papieru  z chropowatej
powierzchni za pomocą słomki

 dmuchanie wiatraczków
 wprawianie  w  ruch  lekkich  przedmiotów  za

pomocą dmuchania
 puszczanie baniek mydlanych
 dmuchanie na zawieszone na nitce krążki lub kulki

waty
 dmuchanie  piórek  tak by jak najdłużej  utrzymały

się w powietrzu
 mecz piłki ping-pongowej

Oddychanie
brzuszno-
przeponowe

 dziecko  leży  na  dywanie,  jedną  rękę  trzyma  na
brzuchu, drugą na górnej części klatki piersiowej

  huśtanie  zabawki  –  dziecko  układa  zabawkę  na
brzuchu i wprawia ja w ruch za pomocą wdechu i
wydechu

 wprawianie w ruch przepony za pomocą śmiechu:
staruszki – he he, kobiety – ha ha, mężczyzny – ho
ho, dziewczynki – piskliwy hi hi, chłopca hałaśliwy
hy hy

Łączenie  ćwiczeń  wdech  połączony  z  ruchem  ramion  –  dłonie  do
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oddechowych  z
ruchami  rąk,  nóg,
tułowia

przodu-  wydech  –odwrócenie  dłoni  –  wdech   -
dłonie  do  tyłu  –  wydech  –  odwrócenie  dłoni  -
wdech

 ręce ułożone na biodrach,  w czasie wdechu łokcie
odchylają  się  ku  tyłowi,  w  czasie  wydechu
przesuwają  się  do przodu jednocześnie  naciskając
palcami brzuch

 ćwiczenia  unoszenia rąk – wdech – unoszenie rąk
do góry, wydech – powolne opuszczanie rak na dół

 ręce ułożone na  karku,  głowę odchylić  daleko do
tyłu  jednocześnie  mocno  uwypuklić  klatkę
piersiową  wykonując  wdech,  następnie  pochylić
górną  część  ciała  do  przodu  wydmuchując
powietrze z płuc

Ćwiczenia
oddechowe  z
jednoczesnym
wypowiadaniem
pojedynczych
głosek

 naśladowanie syczenia gęsi z wymawianiem głoski
„s”

 naśladowanie  szumu  wiatru  z  wypowiadaniem
głoski „sz”

 wymawianie  głosek  ze  zmiennym  natężeniem
głosu- raz ciszej, raz głośniej

Ćwiczenia
oddechowe
związane  z
mówieniem  i
śpiewaniem

 unoszenie  rąk  do  góry  z  jednoczesnym
wypowiadaniem  frazy:  „słonko  wschodzi  coraz
wyżej”,  opuszczanie  rąk  z  jednoczesnym
wypowiadaniem frazy : „ a zachodzi coraz niżej”

 zabawa  w  orkiestrę  „Jestem  muzykantem
konszalebantem”

 recytacja  krótkich  wierszyków  np.  „Papużko,
papużko  –  powiedz  mi  cos  na  uszko.  Nic  ci  nie
powiem boś ty plotkarz, powtórzysz każdemu kogo
spotkasz”

 
   Ćwiczenia rytmizujące – wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni,
koncentrację uwagi, bezpośrednio wpływają na kształcenie makroruchów czyli
ruchów  całego  ciała  jak  również  mikroruchów  czyli  ruchów  narządów
mownych. Ponadto wyrabiają wrażliwość na muzykę, kształcą słuch muzyczny
oraz poczucie rytmu.
   

Rodzaje  ćwiczeń Przykłady ćwiczeń rytmizujących
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rytmizujących
Ćwiczenia  techniki
ruchu

 walka z piłką- toczenie piłki w kierunku partnera i
z powrotem

 żołnierski marsz z unoszeniem kolan do góry
 koń w cyrku – chodzenie z unoszeniem kolan oraz

zmiana tempa
 chód na palcach

Ćwiczenia
metrorytmiczne

 marsz w umiarkowanym tempie
 marsz z akcentem rytmicznym
 piłka wędrowniczka – rzucanie piłki do partnera w

określonym rytmie i tempie

Łączenie  tekstu  z
elementami
ruchowymi  i
rytmicznymi

 stosowanie wyrazów dźwiękonaśladowczych 
 zabawa „Na łące” – świerszcze – cyk cyk, żaby –

kum kum rech rech, pszczoły – bzzz bzz
 Siała baba mak
 Uciekła mi przepióreczka

   Ćwiczenia  słuchu  fonematycznego –  mają   na  celu  doskonalenie
różnicowanie  fonemów,  co  ma  znaczenie  na  proces  komunikacji  słownej,
zarówno na jego odbiór jak i przekaz.

Rodzaje  ćwiczeń
słuchu
fonematycznego

Przykłady ćwiczeń słuchu fonematycznego

Rymy  rozpoznawanie rymujących się par słów
 rozpoznawanie  rymów  –  wybieranie  rymującego

się słowa
 rozpoznawanie rymów – szukanie słowa, które się

nie rymuje 
 tworzenie rymów
 tworzenie wielu rymów

Rozróżnianie
głosek
zaczynających  i
kończących słowa

 dobieranie  par  słów zaczynających  się  taką  samą
głoską

 dobieranie  par  słów  kończących  się  taką  samą
głoską

 domino fonetyczne
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Analiza  i  synteza
sylabowa  i
fonemowa 

 synteza sylabowa słów
 analiza sylabowa słów
 synteza głoskowa słów
 analiza głoskowa słów

   Ćwiczenia  narządów  artykulacyjnych –  mają  one  na  celu  usprawnienie
narządów artykulacyjnych.  Artykulacja to ruchy i układ narządów mowy przy
wymawianiu określonej głoski. 

Rodzaje  ćwiczeń
narządów
artykulacyjnych

Przykłady ćwiczeń narządów artykulacyjnych

Ćwiczenia żuchwy  opuszczanie i podnoszenie żuchwy
 poziome ruchy żuchwy
 kręcenie kółek żuchwą
 „czesanie” warg
 „szufladka”
 „zimno” – drobne ruchy żuchwą
 przegryzanie  żuchwy  –  napina  się  wszystkie

mięśnie

Ćwiczenia warg  „karp”
 „zajączek”
 podnoszenie górnej wargi
 asymetryczne podnoszenie wargi górnej, raz lewej

strony, raz prawej
 „cmoki” – głośne cmokanie
 cmokanie na boki – bez udziału żuchwy i kącików,

tylko same wargi
 ściąganie  i  rozciąganie  warg  –  na  przemian  raz

uśmiech, raz gwizd
 maski greckie – tragedia – kąciki w dół,  komedia –

kąciki do góry
 kartka przytrzymywana wargami
 pasek papieru – położyć na czubek języka, dotknąć

podniebienia, nie zamykać dolnej wargi – dmuchać
w ten sposób aby pasek drżał

 parskanie – jest to ćwiczenie rozluźniające wargi
 uśmiechy połowy warg
 daszek utworzony z górnej wargi
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 murzyńskie wargi 

Ćwiczenia języka  strzałka – żądło – bez udziału warg
 wahadełko
 płaski język – szeroki język, język łopata
 rulonik
 koszyczek  –  ćwiczenie  to  odzwierciedla  układ

języka przy wymawianiu głoski „sz”
 koci grzbiet  – czubek języka  za  dolnymi  zębami,

reszta języka przylega do podniebienia
 konturówka – oblizywanie czubkiem języka warg-

serduszko  nad  górną  wargą  –  ruchy  bardzo
precyzyjne

 wyznaczanie  za  pomocą  języka  czterech punktów
na wardze, to ćwiczenie kształtuję kinestezję

 liczenie za pomocą czubka języka górnych zębów –
należy odrywać język przy każdym zębie

 malowanie językiem sufitu (podniebienia)
 zamknięta buzia – język w buzi kręci koła
 klucha  –  najpierw  zrobić  żądło,  a  potem  powoli

cofać i powstanie klucha
 motylek – warga górna spłaszczona, czubek języka

na  górną  wargę,  zwężać  i  rozpłaszczać  język  –
fruwający motylek

 język  na  gumce  –  język  przylega  mocno  do
podniebienia

 kląskanie 

Ćwiczenia
podniebienia
miękkiego

 obserwowanie w lusterku podniebienia miękkiego i
pracy języczka

 ziewanie
 głębokie  oddychanie  przez usta  przy zamkniętych

nozdrzach
 oddychanie wyłącznie przez nos, zamknięte usta
 kaszlanie,  płukanie  gardła,  chrapanie  –  zabawa

„Chory miś”
  
 
Ćwiczenia  artykulacyjne – mają na celu poprawić dykcję oraz  wyrazistość
mowy.
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Rodzaje  ćwiczeń
artykulacyjnych

Przykłady ćwiczeń  artykulacyjnych

Ćwiczenia  w
wymowie
samogłosek

 ćwiczenia w wymowie samogłosek : a,e,y,i,o,u

Ćwiczenia  w
wymowie
spółgłosek,  grup
spółgłoskowych
oraz sylab

 bajeczki logopedyczne
 naśladowanie  dźwięków  wydawanych  przez

zwierzęta i różne przedmioty

Ćwiczenia  w
wymowie  zdań  i
tekstów

 wierszyki oraz teksty logopedyczne

ZAKOŃCZENIE

 
    Z  uwagi  na  to,  iż  w  szkole  istnieje  pewien  procent  dzieci,  które  mają
problemy  z  poprawna  wymową,  bardzo  ważne  jest  rozumienie  powyższych
problemów  uczniów  przez  nauczycieli  oraz  zachowanie  przez  nich
odpowiedniej postawy w stosunku do tych dzieci. 
   Zatem ważne jest by nauczyciel w obliczu dziecka z wadą wymowy:

 stwarzał  życzliwą  atmosferę,  cierpliwie  wysłuchiwał  wypowiedzi
dziecka,

 właściwie  wychowywał  całą  społeczność  klasową  w  celu  zrozumienia
słownych  zachowań  dziecka  z  zaburzeniem  mowy,  usuwał  sytuacje
klasowe  nacechowane  sensacją  lub  rozbawieniem  z  powodu  tych
zaburzeń,

 prowadził działania profilaktyki logopedycznej,
 zachęcał  uczniów  do  uczestnictwa  w  zajęciach  logopedycznych  oraz

kontrolował systematyczne uczęszczanie na nie,
 nawiązał kontakt z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia  mowy w

celu wyjaśnienia i łagodzenia problemów logopedyczno-pedagogicznych,
 zachęcał dzieci z zaburzeniami mowy do stawiania pytań na lekcji oraz

wyrabiał  w nich  gotowość do mówienia,   kształtował  w nich pewność
siebie,

 systematycznie kontrolował wypowiedzi ucznia i je oceniał,
  dostarczał  prawidłowego  wzorca   poprawnej  artykulacji,  intonacji,

akcentu oraz prostego i zrozumiałego sposobu budowania wypowiedzi,
 doskonalił własną wiedzę logopedyczną.
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