
Poradnik terapeutyczny 

W Zespole Szkół nr 1 prowadzone są zajęcia specjalistyczne przez zespół nauczycieli: logopedę – K. Gniadek, nauczycieli –terapeutów –

I.Najman, N.Siwicę, D.Cieplik, A.Wątor, A.Biel-Proksę. 

Panie A.Grabska i A.Wątor są oligofrenopedagogami. Pani A.Koziarz prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

Zajęcia specjalistyczne prowadzimy z dziećmi, które mają różne trudności, przekładające się na problemy z opanowaniem materiału oraz 

umiejętności szkolnych. 

Chciałybyśmy, aby Poradnik Terapeutyczny odpowiadał chociaż na część pytań Rodziców dotyczących konieczności uczęszczania przez 

dziecko na zajęcia oraz wykonywania dodatkowych ćwiczeń w domu. 

Terapia logopedyczna 

Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka pełni mowa. Jej zaburzenia mogą spowodować nie 

tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz 

niepowodzenia szkolne. Podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych ma na celu udzielenie pomocy 

dzieciom z zaburzeniami wymowy. 

Czy warto ładnie mówić? 
Mowa jest głównym sposobem porozumiewania się ludzi, a jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę 

kształtowania się osobowości. Jeśli proces rozwoju mowy przebiega bez zakłóceń, dziecko prawidłowo 

rozumuje, rozwija myślenie abstrakcyjne i poszerza słownictwo. Potrafi również formułować wypowiedzi 

zgodnie z zasadami gramatyki. 

Zadanie intensywnego przygotowania dziecka do szkoły polega między innymi na roztaczaniu opieki nad 

kształtowaniem się mowy, tak aby była ona już dojrzała, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Rodzice 

powinni stymulować rozwój mowy dziecka, aby mogło ono później sprostać szkolnym wymaganiom. 

Zapobieganie wadom wymowy i ich korekcja to przede wszystkim uchronienie dzieci przed trudnościami i 

niepowodzeniami szkolnymi. Dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, boi się 

publicznych wystąpień i zazwyczaj nie potrafi swobodnie się wypowiadać. W przypadku zaburzeń mowy 

bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie terapii logopedycznej. Niezbędna jest również ścisła współpraca 

rodziców z logopedą. 

  

Jak rozwijać mowę dziecka? 
Należy pamiętać, aby nie zmuszać dziecka do zbyt wczesnego wymawiania trudnych głosek. Logopeda 

decyduje o kolejności wywoływania głosek oraz sposobie i tempie ich utrwalania. Narządy artykulacyjne 

dziecka mogą być jeszcze niedostatecznie sprawne, a dziecko może mieć problemy z różnicowaniem 

słuchowym dźwięków mowy. Dziecko zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często 

zaczyna je zniekształcać. Powstają w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, trudne do zlikwidowania. 

  

Kilka praktycznych rad dla rodziców: 
■■ w obecności dziecka starajmy się wypowiadać w sposób prawidłowy i staranny; podczas rozmowy z 

dzieckiem unikajmy języka dziecinnego (spieszczania); 

■■ wykazujmy zainteresowanie wypowiedziami dziecka, zadawajmy dodatkowe pytania (nie należy tłumić 

jego skłonności do mówienia uwagami i obojętnością); 

■■ nie zaniedbujmy chorób uszu u dziecka, gdyż nieleczone mogą powodować niedosłuch, a w 

konsekwencji prowadzić do wad wymowy. Niemniej ważne jest wyeliminowanie hałasu z otoczenia 

dziecka, na przykład głośnej muzyki; 

■■ jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów artykulacyjnych (wady zgryzu, rozszczep warg, 

podniebienia, zbyt krótkie lub przyrośnięte wędzidełko podjęzykowe) konieczne jest zapewnienie opieki 

lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy; 

■■ starajmy się dużo z dzieckiem rozmawiać. Czytajmy dziecku lektury odpowiednie do jego wieku, 

opowiadajmy bajki. Dobrym pomysłem jest również wspólne oglądanie filmów, a później rozmawianie o 

nich z dzieckiem. 

  

Jak współpracować z logopedą? 



Po każdorazowych ćwiczeniach w gabinecie logopedycznym logopeda przekazuje dokładne wskazówki 

dotyczące tego, jak pracować w domu. Skuteczność terapii w znacznej mierze zależy od stosowania się do 

tych zaleceń. Rodzice powinni powtarzać z dzieckiem materiał opracowany w gabinecie logopedycznym, 

ponieważ logopeda może przejść do następnego etapu tylko wtedy, gdy wcześniejsze ćwiczenia zostały 

dobrze utrwalone. 

W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność. Lepsze i szybsze efekty osiąga się, gdy 

ćwiczymy codziennie przez 15 minut, aniżeli raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie. Systematyczne 

powtarzanie zleconego materiału wyrazowego z wywołanymi przez logopedę głoskami, pozwoli na 

automatyzację prawidłowej wymowy i posługiwanie się nią w mowie spontanicznej, a nie tylko w gabinecie 

logopedycznym. 

Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem, troską o 

kulturę żywego słowa. Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych 

czynności mowy. 

  

Założenia terapii logopedycznej: 
Zajęcia logopedyczne kształtujące mowę skierowane są do uczniów przejawiających trudności językowe. 

Cele pracy logopedycznej: 
1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy. 

2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie 

strony fonetycznej, leksykalnej. 

3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. 

4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej. 

5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy 

przyswojonej w toku ćwiczeń. 

6. Usprawnianie techniki czytania i pisania. 

7. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności 

słowne. 

  

Diagnoza logopedyczna: 
Badania diagnostyczne rozwoju mowy obejmą szczególnie uczniów, z edukacji wczesnoszkolnej jak 

również uczniów klas starszych, na początku roku szkolnego. Każde dziecko z zaburzeniem mowy zostaje 

zdiagnozowane przy pomocy kwestionariusza badania mowy. 

Diagnoza logopedyczna obejmuje: 

-badanie artykulacji głosek w izolacji, 

-realizacje głosek w wyrazach, 

-badanie słuchu fonetycznego 

-poziom analizy głoskowej i sylabowej, 

-sprawność motoryki narządów mowy. 

Terapia logopedyczna: 

1. Diagnoza logopedyczna 

2. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek 
a) ćwiczenia oddechowe – wyrabianie oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia 

emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego 

b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych – usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, 

wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, logotomach, wyrazach, 

zdaniach z nasileniem głoski ćwiczonej: 

 

*ćwiczenia języka 

*ćwiczenia warg 

*ćwiczenia podniebienia miękkiego 



*ćwiczenia żuchwy 

 

c) ćwiczenia emisyjno–głosowe–wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia 

umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, 

naśladowanie głosów, 

  

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy 

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną: 
  

*ćwiczenia ortofoniczne, 

*ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego – usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, 

rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle 

wypowiedzianych, 

* ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika, 

* ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, 

* ćwiczenia orientacji przestrzennej, 

* ćwiczenia pamięci, 

* ćwiczenia pamięci symultatywnej, 

* ćwiczenia pamięci sekwencyjnej, 

* ćwiczenia pojemności pamięci, 

* ćwiczenia myślenia, 

* ćwiczenia umiejętności przeprowadzania klasyfikacji, 

* ćwiczenia umiejętności szeregowania, 

* ćwiczenie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, 

* ćwiczenia myślenia indukcyjnego,  

* ćwiczenia myślenia symbolicznego, 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE –TERAPIA PEDAGOGICZNA 
Trudna jest sytuacja dzieci, które nie mogą opanować umiejętności czytania i pisania. Praca w domu nie 

daje oczekiwanych efektów. Trudno jest zrozumieć, szczególnie rodzicom, jak to się dzieje, że dziecko 

inteligentne, radzące sobie w różnych sytuacjach życiowych nie lubi czytać lub brzydko pisze. Wykonując 

te czynności mówi, że jest zmęczone, przejawia niechęć, mówi, że to jest nudne. Ten problem to może 

byćdysleksja. 

Wszyscy pewnie znają bajkę Andersena o brzydkim kaczątku, ale nie każdy wie, że jej autor był 

dyslektykiem. Jako uczeń miał kłopoty z ortografią, mylił litery, a nauka języków obcych była dla niego 

ciężarem. Podobne problemy przeżywa wielu uczniów z dysleksją. 

Istnieje wiele koncepcji wyjaśniających przyczyny dysleksji, które są ze sobą powiązane, jednak nie ma 

jednoznacznej definicji przyczyny dysleksji. 

Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć, dyslektykiem jest się całe życie. Trzeba wypracować 

sposoby postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać. W tym może pomóc terapia 

pedagogiczna. 

Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń: 

 

DYSLEKSJA- trudności w czytaniu (zaburzenia zarówno tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia 

treści) 

DYSORTOGRAFIA- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni ( dziecko popełnia błędy ortograficzne 

mimo dobrej znajomości zasad pisowni) 

DYSGRAFIA- niski poziom graficzny pisma (brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się w 

linijce, litery w wyrazach nierówne) 

DYSKALKULIA - problemy w matematyce (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami 

abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji). 



Uczniowie z dysleksją mogą mylić prawą i lewą stronę i mieć zaburzenia w orientacji przestrzennej - stąd 

kłopoty w nauce geografii ("czytanie" mapy) i chemii (wzory strukturalne), a nawet pewna niezborność i 

niezgrabność na zajęciach sportowych 

Rodzice mogą zorientować się, że ich dziecko należy do grupy tzw. "ryzyka dysleksji". Dzieci takie są 

niezręczne, mają kłopoty z lepieniem, malowaniem i odwzorowywaniem. Ich zeszyty wyglądają 

niechlujnie. Dużą trudność sprawia dzieciom dyslektycznym składanie układanek, gdzie trzeba wyodrębnić 

część z całości lub złożyć kilka części w całość. Miewają one również wady wymowy i kłopoty z 

rozróżnianiem dźwięków (np. ę i en, dź i ć). Mylą litery podobne pod względem kształtu (np. b-p.-d-g) i 

litery odpowiadające podobnym głoskom (np. b-p, d-t, g-k) . Przez to nękające dyslektyków pomyłki w 

czytaniu i brak zrozumienia czytanego tekstu. Rodzice mogą także we współpracy z wychowawcą wypełnić 

kwestionariusz „Skali Ryzyka Dysleksji” opracowany przez profesor Martę Bogdanowicz, dostępny u 

pedagoga szkolnego. 

Pogłębioną diagnozę można jednak wykonać tylko poprzez badania  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (http://www.ppp.jaworzno.edu.pl/) . 

Dziecko trzeba nauczyć czytać, powinno czytać codziennie, bo jak wiadomo „ćwiczenie czyni mistrza”, ale 

należy  przemyśleć jak to zrobić. Niech czytanie kojarzy się dziecku z czymś przyjemnym. Pozytywne 

nastawienie to połowa sukcesu. Czytajmy przy wspólnej zabawie, np. hasła w kalamburach. Mogą to być 

wyrazy lub zdania, dopasujmy stopień trudności do możliwości dziecka. Dziecko, spędzając czas z 

rodzicami, dostaje dodatkową nagrodę- zainteresowanie najbliższych osób. Pisząc hasła używajmy dużej 

czcionki. 

Jeżeli dziecko ma duże trudności zacznijmy od czytania sylab- np. pobawmy się w odgadywanie sylab, 

pisanych palcem na plecach, odgadujmy nawzajem, co napisaliśmy. 

W bajkach, wierszykach czytajmy naprzemian  zdania, wersy, raz rodzic, raz dziecko. 

Czytając wiersz pozwólmy dziecku przeczytać, dokończyć wyraz rymujący się. 

Starajmy się, by dziecko czytało sylabami. Możemy pomóc mu falbankując, podkreślając  sylaby w tekście. 

Jeżeli dziecko nie słyszy dobrze głosek, sylab, możemy ćwiczyć percepcję słuchową poprzez zabawy- np. 

„tajemniczy język PA”- do każdego wyrazu w zdaniu dokładamy sylabę „pa”, zadaniem dziecka jest 

odgadnąć, co powiedzieliśmy, odszyfrować tajemniczy język, odrzucając sylabę „pa” (rodzic mówi 

„Pabardzo palubię pabawić pasię paz pamoim pasynem” dziecko odszyfrowuje „bardzo lubię bawić się z 

moim synem”), możemy też dzielić wyrazy na sylaby, a w odstępach między nimi, dla utrudnienia mówimy 

słowo „dom”, dziecko wyrzuca słowa „dom” i podaje złożony z sylab wyraz (ko-dom-za, dziecko mówi 

koza, rodzic mówi ka-dom-na-dom-pa, dziecko odszyfrowuje kanapa). Możemy też bawić się w 

przestawianie sylab, jaki wyraz powstanie, gdy pierwszą sylabę zamienimy miejscami z drugą, np. ma-sło, 

sło-ma, bel-ka, ka-bel (np. wyrazy lipa, rano, dzieje, dzieło, pralka, tarka, wodzi, masa, nami, cera). 

Terapia uczniów ze specjalnymi trudnościami w nauce polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji 

(wzroku, słuchu i ruchu) i rozwijaniu tych, które działają bez zakłóceń, aby w ten sposób osiągnąć pożądane 

efekty. Terapia jest jednak tym skuteczniejsza, im wcześniej zostanie podjęta. Ważny jest także stopień 

zaangażowania ucznia, jego motywacja do pracy oraz ilość czasu przeznaczonego na zajęcia. Wykonywane 

ćwiczenia pomagają likwidować skutki zaburzeń czytania i pisania i jednocześnie wspomagają pracę mózgu 

("gimnastyka umysłu"). Poprzez łączenie nauki z zabawą (gry, łamigłówki, rebusy, układanki) sprawiają 

dużo radości uczniom. 

Zapraszamy Rodziców do skorzystania z materiałów przeznaczonych dla nich, umieszczonych na stronie 

Polskiego Towarzystwa Dysleksji  

(http://www.ptd.edu.pl/ptd) . 

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. poz. 532) 

http://www.ppp.jaworzno.edu.pl/
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 § 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie: 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

§ 11.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 
nie może przekraczać 5. 

§ 12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 4. 

§ 13. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się 
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 30  kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

§ 6 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

3) ) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii; 

  

§ 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także 

uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz 

opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. 

§ 37 

2. Uczeń (słuchacz) posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić 

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 
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potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się 

dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) 

przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie 

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

WAŻNA INFORMACJA!!!! 

Na podstawie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydanej nie wcześniej niż po 

ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej jest możliwe dostosowanie form i warunków na sprawdzianie, egzaminie 

gimnazjalnym lub maturze zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne 
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