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 Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, 

u wielu dzieci występują oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy lub 

niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy 

słuchowej. Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg 

procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym.   

 Inspiracją do opracowania autorskiego programu była troska o 

prawidłowy rozwój społeczny, intelektualny, emocjonalny oraz fizyczny 

przedszkolaków, wynikająca z wysokiej skali zjawiska zaburzeń mowy wśród 

dzieci 5 - 6 - letnich z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej.  Proponowane 

zajęcia, zabawy i ćwiczenia zawarte w programie nie zastąpiły dzieciom 

tradycyjnej terapii logopedycznej prowadzonej podczas zajęć grupowych, były 

jedynie jej uzupełnieniem  i uatrakcyjnieniem.    

 Zabawy i ćwiczenia proponowane w programie wspierały terapię 

logopedyczną poprzez przygotowanie aparatu artykulacyjnego do poprawnej 

realizacji głosek, ćwiczyły właściwy tor oddechowy, doskonaliły funkcje 

słuchowe takie jak: wrażliwość słuchowa, synteza i analiza oraz pamięć 

słuchowa. Natomiast piosenki, rymowanki i krótkie wierszyki były inspiracją 

do zabaw dykcyjnych i logorytmicznych ćwiczących koordynaję słuchowo-

ruchową.  

 Przedszkolaki chętnie i aktywnie brały udział w proponowanych 

zabawach i ćwiczeniach usprawniających motorykę artykulacyjną, 

poszerzoną o ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, słuchowe oraz logorytmiczne. 

Materiał ćwiczeniowy opracowany w programie, został starannie dobrany do 

każdego dziecka, jego możliwości intelektualnych, językowych i 

emocjonalnych. Dbałam o atrakcyjność zajęć stosując różnorodne formy i 

metody pracy. Wykorzystywałam do zabawy i ćwiczeń pomoce, środki 

dydaktyczne, które przygotowywałam samodzielnie. Wprowadzenie do 

zabawy różnorodnych pomocy cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci, 

które z zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia. 

 

Realizacja programu miała na celu: 

 

Cele ogólne programu: 

• Zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie 

jej rozwoju w atrakcyjnych formach słowno - ruchowo - muzycznych 

zabaw. 

• Zapewnienie profesjonalnej i skutecznej terapii logopedycznej 

dzieciom. 



3 

 

• Kształtowanie mowy i komunikacji niewerbalnej polegającej na 

umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji.  

• Podniesienie świadomości rodziców w zakresie profilaktyki 

logopedycznej, rozwoju mowy dziecka i najczęściej występujących 

zaburzeń mowy. 

• Aktywizowanie rodziców i zachęcanie do współpracy z logopedą. 

• Wykorzystywanie multimediów w terapii logopedycznej. 

 

Cele szczegółowe programu: 

• pobudzanie rozwoju mowy,  

• pobudzanie rozwoju intelektualnego, 

• usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych, 

• usprawnianie motoryki dużej i małej, 

• rozwijanie sprawności ruchowej,  

• rozwijanie percepcji słuchowej,  

• rozwijanie orientacji przestrzennej i w schemacie ciała, 

• rozwijanie koordynacji ruchowej,  

• kształcenie słuchu muzycznego,  

• rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję 

słowną i muzyczno –ruchową, 

• umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych 

formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych 

środków wyrazu, 

• zwiększenie świadomości logopedycznej rodziców, 

• świadoma, systematyczna, ukierunkowana praca z dzieckiem w domu, 

• możliwość korzystania z technologii informacyjnej w aspekcie terapii 

logopedycznej. 

 

 Program realizowany był od września 2020 do czerwca 2021. Zajęcie 

odbywały się raz w miesiącu w sześciu grupach przedszkolnych: Słoneczka, 

Pszczółki, Rumianki, Tygryski, Misie, Biedronki.    

 Zrealizowane działania w ramach programu: 

 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK - Przeprowadzenie badań przesiewowych wśród 

dzieci 5 - 6 letnich uczęszczających do przedszkola. 

 

 Na przełomie września  oraz października  2020 przeprowadziłam 

przesiewowe badanie logopedyczne w oparciu o obrazkowy  test logopedyczny 

autorstwa  G. Demel  badający podstawowe kompetencje językowe dziecka i 

poziom jego artykulacji. Celem przeprowadzenia badań przesiewowych było 
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określenie poziomu rozwoju mowy wśród dzieci 5 - 6 letnich z Miejskiego 

Przedszkola  w Białej Piskiej.  

 Badaniami objęto 122 dzieci w wieku 5-ciu i 6-ciu lat z grupy Tygryski, 

Misie, Biedronki, Pszczółki, Rumianki oraz Słoneczka.  

 Po przeprowadzeniu przesiewowych badań każdy rodzic otrzymał 

pisemną informację o wynikach mowy dziecka wraz ze wskazówkami do 

pracy w domu. Dodatkowo  część rodziców otrzymało przykładowe ćwiczenia 

usprawniające pracę narządów artykulacyjnych do wykonywania 

samodzielnie z dzieckiem w domu, niektórzy otrzymali również oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na udział dziecka w grupowej terapii logopedycznej.  

 

Efekty, rodzic: 

• zna przyczyny określonych zaburzeń mowy i wad wymowy,  

• świadomie kieruje rozwojem mowy swojego dziecka pracując z nim w 

domu,  

• akceptuje swoje dziecko,  

• przeciwdziała utrwalaniu się nieprawidłowych nawyków, 

utrudniających prawidłowy rozwój mowy,  

• współpracuje z logopedą i nauczycielami,  

• współpracuje ze specjalistami, gdy zachodzi taka konieczność.  

   

PAŹDZIERNIK - "Co pomaga nam poprawnie mówić? " - usprawnianie 

aparatu oddechowo - fonacyjno - artykulacyjnego. 

 

 Dzieci uczestniczyły w rozmowie na temat warunków poprawnego 

mówienia, określały warunki sprzyjające poprawnemu mówieniu. Ćwiczyły 

narządy mowy na podstawie historyjki logopedycznej pt. "Sowa sprząta swoje 

mieszkanie", uczestniczyły w zabawie słuchowo - ruchowej, wsłuchiwały się i 

odgadywały "gazetowe" odgłosy oraz wykonywały ćwiczenia oddechowe z 

wykorzystaniem gazet. 

 

Efekty, dziecko: 

• zachowuje właściwą postawę przy fonacji ( ustawienie głowy, kręgosłupa, 

nóg), 

• prawidłowo emituje głos - bez forsowania fałdów głosowych właściwie 

gospodaruje oddechem oddycha torem brzusznym różnicuje fazy 

oddychania (wdech, wydech),  

• potrafi na sygnał zatrzymywać i puszczać oddech, 
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• potrafi wdychać i wydychać powietrze w zmiennym tempie wydłuża fazę 

wydechową ekonomicznie zużywa powietrze w czasie fonacji,  

• wykonuje ćwiczenia języka, warg, podniebienia i żuchwy, 

• świadomie kieruje ruchami narządów artykulacyjnych,  

• ma świadomość ruchów wykonywanych w jamie ustnej,  

• opanowuje koordynację ruchową aparatu artykulacyjnego. 
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LISTOPAD - "Deszczowe zabawy z rytmem" - rozwijanie percepcji słuchowej i 

pamięci muzycznej. 

 

 Podczas zajęć dzieci witały się, wyklaskując sylabowy rytm imion, 

wypowiadały się na temat jesiennej pogody, malowały kropelki deszczu 

czubkiem języka na podniebieniu górnym, wysłuchały wiersza D. Gellner 

"Wiatr". Na jego podstawie poszukiwały różnych określeń wyrażenia pada 

deszcz, uczestniczyły w zabawach słuchowo - ruchowych oraz wystukiwały 

własny deszczowy rytm.  

 

Efekty, dziecko: 

• prawidłowo wystukuje rytmy, 

• mówi rytmicznie wyrazy i zdania,  

• rytmizuje wypowiedź, 

• śpiewa piosenki i recytuje wierszyki,  

• realizuje ruchowo rytmy muzyczne.  
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GRUDZIEŃ - "Sanie Mikołaja" - ćwiczenie orientacji w przestrzeni z punktu 

widzenia własnej osoby. 

 

 Przedszkolaki rozmawiały na temat Mikołaja, opisywały jego wygląd, 

wypowiadały się na temat prezentów. Następnie wykonywały ćwiczenia 

oddechowe, ćwiczenia usprawniające wargi oraz język na podstawie 

historyjki logopedycznej pt. "Podróż Mikołaja". Uczestniczyły w zabawie 

ruchowej przy akompaniamencie, naśladowały szum drzew. Recytowały 

rymowankę z jednoczesną ilustracją gestami, bawiły się w zaprzęgi reniferów 

poruszając się zgodnie z poleceniem. Na zakończenie zagrały w grę 

logopedyczną "Ja mam, kto ma? ". 

 

Efekty, dziecko: 

• potrafi stanąć w kole,  

• potrafi stanąć w rzędzie, 

• potrafi stanąć w szeregu,  

• rozumie i potrafi wykonać polecenie: „do góry”, „w dół”, „w bok”, „w 

prawo”,” w lewo”, 
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• rozumie i potrafi wykonać polecenie: „do przodu”, „do tyłu”, „w prawo”,” w 

lewo „, reaguje odpowiednim ruchem na wcześniej ustalony sygnał 

słowny, dźwiękowy i wizualny. 
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STYCZEŃ - "Buch w śnieżny puch" -  utrwalanie znajomości schematu 

własnego ciała. 

 

 Dzieci wypowiadały się na temat aktualnej pory roku, określały po 

czym poznajemy zimę, a tym samym wzbogacały słownictwo.  Wykonywały 

ćwiczenia oddechowe, mające na celu wydłużanie fazy wydechowej 

naśladując dmuchanie i chuchanie na ręce. Usprawniały aparat 

artykulacyjny podczas zabawy w skoczków narciarskich Wykonywały 

ćwiczenia warg, języka i żuchwy oraz podniebienia. Uczestniczyły w zabawie 

ruchowej zatytułowanej "Zaprawa narciarka" z elementami Gimnastyki 

Mózgu. Uczestniczyły w "bitwie" na papierowe śnieżki.  Na zakończenie 

bawiły się w zaprzęgi przy akompaniamencie muzycznym oraz toczyły "kule 

śnieżne".  

 

Efekty, dziecko: 

• wie, gdzie ma brzuch, plecy i potrafi położyć się na nich,  

• wie, gdzie ma palce u nóg, pięty i potrafi na nich chodzić, 
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• różnicuje lewą i prawą stronę ciała, wykonuje proste i złożone polecenia 

dotyczące wskazywania jego części,  

• potrafi wskazywać części ciała zgodnie z tekstem piosenki, wierszyka, 

wyliczanki, rymowanki. 

 

 
 

LUTY - "Karnawał" - rozwijanie inwencji twórczej. 

 

 Dzieci sylabami wypowiadały nazwy postaci, za jaką chciałyby się 

przebrać na bal przebierańców. Następnie uczestniczyły w zabawie słuchowo 

- ruchowej pt. "Taniec kotylionów". Zadaniem dzieci było odszukanie wśród 

kolegów i koleżanek takiego samego kotyliona i zatańczenie tańca w parze. 

Usprawniały narządy mowy podczas zabawy zatytułowanej "Poczęstunek". 

Powtarzały wystukiwany rytm przez nauczyciela, ilustrowały go ruchem. 

Uczestniczyły w zabawie relaksacyjnej z zastosowaniem technik relaksacji 

Jacobsona. Miały również za zadanie nadmuchać samodzielnie balon oraz 

dmuchać na niego z zachowaniem prawidłowego toru oddechowego.  

 

Efekty, dziecko: 

• porusza się przy muzyce,  
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• odtwarza i tworzy muzykę (melodia, prosta piosenka, wierszyki, 

rymowanki, wyliczanki) wykonuje akompaniament naturalny,  

• gra na instrumentach perkusyjnych, 

• wie, jak należy oddychać. 

 

MARZEC - "Zabawy ze zwierzętami" - usprawnianie techniki mówienia. 

 

 Przedszkolaki usprawniały narządy mowy, naśladowały dźwięki 

wydawane przez poszczególne zwierzęta, aktywnie uzupełniały treść wiersza 

E. Stadtmuller "Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa, kto mój język zna?". 

Uczestniczyły w zabawie ortofonicznej "Czyje to głosy?" - odgadując zwierzęta 

po dźwiękach. Utrwalały prawidłowy tor oddechowy podczas zabawy 

oddechowej z piórkami. Najwięcej trudności sprawiły dzieciom zagadki bez 

fonii, czyli zabawa w "Jakie zwierzątko naśladuję?". Zadaniem dzieci było 

odgadnąć zwierzę jedynie po ułożeniu warg, zębów i języka, nie używając 

głosu.  

 

Efekty, dziecko: 

• potrafi naśladować dźwięki otaczającego świata  - odgłosy zwierząt, 

• naśladuje głosem czynności organizmu ludzkiego (chuchanie, dmuchanie, 

pukanie, śmiech), 

• różnicuje głoski o podobnym brzmieniu,  

• potrafi prawidłowo ułożyć narządy artykulacyjne do fonacji 

poszczególnych głosek,  

• prawidłowo wybrzmiewa głoskę w izolacji, 

• prawidłowo realizuje głoski w sylabach i logotomach,  

• układa sylaby i logotomy z utrwalaną głoską prawidłowo wymawia wyrazy,  

• prawidłowo wymawia zestawy dwuwyrazowe i zdania,  

• powtarza rymowanki, wierszyki , wyliczanki. 
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KWIECIEŃ - "Szybko - wolno" - usprawnianie motoryki dużej i małej. 

  

 Dzieci uczestniczyły w zabawie paluszkowej pt. "Mamo, mamo jadą 

goście". Zadaniem przedszkolaków było naśladowanie ruchów palców z 

jednoczesnym wypowiadaniem rymowanki wolno, szybko, cicho, głośno. 

Następnie wykonywały szybkie ruchy poszczególnych części ciała oraz 

ćwiczenia oddechowe podczas zabawy pt. "Misie". Bawiły się również 

woreczkami: biegały rytmicznie pomiędzy nimi, układały woreczki wg 

instrukcji słownych. Chętnie uczestniczyły w zabawie pt. "Ciasto", która 

polegała na wykonywaniu masażu na plecach rówieśnika.  

 

Efekty, dziecko: 

• różnicuje pojęcia wolno i szybko,  

• reaguje na wcześniej ustalony sygnał rozpoznaje i odtwarza metrum: 

krokami, taktowaniem, ruchami całego ciała, na instrumentach, gestami  

• wykonuje krótsze i dłuższe tematy rytmiczne, 

• wykonuje proste ćwiczenia fizyczne: marsz, bieg, podskok, przysiad, skok 

na dwóch nogach, czworakowanie, wspięcie na palce, skoki na jednej 

nodze, 

• ma wyczucie ciężaru własnego ciała,  

• rozwija płynność ruchów i koordynację ruchową. 
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MAJ - "Wiosenna łąka" - różnicowanie głosek, rozwijanie słuchu fonemowego 

oraz koordynacji słuchowo - ruchowej. 

 

 Podczas zajęć majowych dzieci wybrały się na spacer na łąkę z 

wykorzystaniem elementów "Gimnastyki Mózgu". Poruszały się w rytm 

muzyki z jednoczesnym wykonywaniem ruchów naprzemiennych rąk i nóg. 

W trakcie przerwy miały za zadanie narysować jednocześnie obiema rękami 

chmurkę, słoneczko, motyla. Następnie wykonywały ćwiczenia oddechowe, z 

wykorzystaniem pasków bibuły, usprawniały narządy mowy poprzez 

wykonywanie poszczególnych ćwiczeń warg, języka, żuchwy, podniebienia. 

Uczestniczyły w zabawie artykulacyjnej zamieniając się w wesołe żabki oraz 

wykonywały ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.  

 

Efekty, dziecko: 

• różnicuje głoski trzech szeregów, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, 

• uczestniczy w zabawach rozwijających słuch fonemowy, 

• reaguje ruchem na sygnały i polecenia słowne. 
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CZERWIEC - "Wycieczka pociągiem" - utrwalanie prawidłowej artykulacji 

głosek. 

 

 W czerwcu przedszkolaki uczestniczyły w ostatnich zajęciach 

zaplanowanych w ramach opracowanego programu autorskiego.  Na 

początku wypowiadały się na temat wakacyjnych podróży, wymieniały środki 

transportu, jakimi można się wybrać na wakacje. Naśladowały dźwięki 

wydawane przez pociąg, pamiętając o prawidłowym ułożeniu narządów 

mowy. Uczestniczyły w zabawie słuchowo - ruchowej pt. "Pociąg", 

wystukiwały rytm pociągu za pomocą drewnianych klocków. Poszukiwały 

ukrytych słów w wyrazach. Wskazywały ukryty dzwonek dróżnika przy 

pomocy zmysłu słuchu. Ćwiczyły analizę i syntezę sylabową oraz głoskową 

słów. Utrwalały prawidłowy tor oddechowy podczas zabawy oddechowej z 

wykorzystaniem papierowych żabek.  

 

Efekty, dziecko: 

• naśladuje dźwięki, 

• uczestniczy w zabawach słuchowo - ruchowych, 

• rozwiązuje zagadki słowno - obrazkowe, 

• wykonuje ćwiczenia oddechowe z zachowaniem prawidłowego toru 

oddechowego, 

• prawidłowo artykułuje głoski. 
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 Program autorski przyniósł zamierzone efekty nie tylko dzieciom, 

rodzicom, ale również nauczycielom, którzy poprzez obserwację 

prowadzonych na grupach zajęć poszerzyli wiedzę merytoryczną i praktyczną 

dotyczącą pomocy dziecku z problemami logopedycznymi, byli w stałym 

kontakcie zarówno z logopedą jak i rodzicami dziecka, korzystali z wiedzy i 

doświadczenia, jak również stymulowali i wspierali rozwój werbalny swoich 

wychowanków.   

 Realizacja programu pokazuje, iż  nauka poprawnej wymowy nie musi 

być monotonna, może zamienić się w wesołą i ciekawą przygodę.  

 

 

 


