Godziny pracy logopedy w szkole
Logopeda w szkole
Wtorek
Czwartek
Piątek

mgr Gabriela Skrzypska
8:55 - 13:30
9:50 - 14.30
8:00 – 10:35

"Spełniona nadzieja"
Kto mi pomoże? Kto mnie zrozumie?
Kto me kłopoty usunąć umie?
Kto ostrym śmiechem serca nie zrani,
kto nie zawstydzi, ale pochwali?
- Ja ci pomogę, ja cię zrozumiem,
twoim kłopotom zawadzić umiem.
Bo logopeda - jak czarnoksiężnik nauczy mówić dobrze i pięknie.
Więc się uczyłem, wciąż powtarzałem
z wielkim uporem, z wielkim zapałem
wszystkie ćwiczenia, wszystkie zadania,
by dobrze mówić słowa i zdania.
Moje nadzieje, moje marzenia
dawniej gasiły upokorzenia.
Upokorzenia, których doznałem,
gdy trudne słowa źle wymawiałem.
Dzisiaj naprawdę, a nie w marzeniach,
mówię wierszyki na szkolnych scenach.
Mówię dokładnie, czysto, wesoło,
a złote słonko świeci wokoło.

W SZKOLE LOGOPEDA:
• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki
• Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie zajęć logopedycznych
• Prowadzi na bieżąco kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii
logopedycznej i wad wymowy
• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela
porad

• Organizuje konkursy logopedyczne. Biorą w nim udział dzieci uczestniczące
w zajęciach logopedycznych
• Bierze udział w EUROPEJSKIM DNIU LOGOPEDY
INFORMACJE OGÓLNE

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań
przesiewowych, które przeprowadzane są we wrześniu. Podczas badania sprawdzana jest:
umiejętność budowania wypowiedzi, poprawność artykulacji, stan i sprawność aparatu
artykulacyjnego, percepcja słuchowa. Zakwalifikowane dzieci są objęte systematyczną opieką
logopedyczną, w ramach której mają odpowiednio profilowany program terapii oraz ustalone
terminy zajęć logopedycznych. Zajęcia prowadzone są w grupach jeden raz w tygodniu przez
45 min.
Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia
zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego,
artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące
językowy rozwój dzieci, poprzez usprawnianie funkcji słuchowych oraz pracy motoryki
małej. Terapia w większości przypadków odbywa się poprzez zabawę, bowiem
zaangażowanie i zainteresowanie dziecka stwarza większe szanse na osiągnięcie sukcesu.
Prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia (zaburzeń)
stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.
Skuteczność terapii logopedycznej i czas jej trwania uzależniony jest od:
- rodzaju zaburzenia mowy,
- sprawności aparatu artykulacyjnego,
- systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne, - aktywnego i świadomego
udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
- systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem w domu.
Podjęcie efektywnej terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych
efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia dziecka pod okiem rodzica
są dużą pomocą i szansą na osiągnięcie sukcesu.
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