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 Innowacja pedagogiczna pn.„Mówię poprawnie – 
logopedyczna przygoda” realizowana w roku szkolnym 
2013/2014 w szkole podstawowej  
Autorka: Dorota Ciereszko 
 

             W tej innowacji biorą udział uczniowie klas I – III uczęszczający na 

zajęcia terapii logopedycznej z zaburzeniami mowy. Innowacyjne ćwiczenia 

połączone z zabawą wspierają ogólny rozwój dziecka, korygują istniejące 

zaburzenia mowy i wspierają prowadzoną terapię logopedyczną, wpływają  

na rozwój mowy dziecka. Innowacja ta rozwija przede wszystkim u dzieci 

mowę, wzbogaca słownictwo dzieci.  

          Dla zwiększenia efektywności działań wykorzystane będą elementy 

kinezjologii edukacyjnej („gimnastyka mózgu ” Dennisona), która 

wykorzystuje proste ruchy ciała do integracji pracy półkul mózgowych. 

Systematyczne stosowanie ćwiczeń wspomaga proces uczenia się i rozwoju, 

ułatwia koncentrację uwagi, zapamiętywanie, pobudza procesy myślowe, 

zwiększa motywację do nauki i ćwiczeń.  

          Osiągniecie celów zamierzam uzyskać poprzez odpowiednio dobrane 

treści, formy, metody. Do pracy z dziećmi z wadami wymowy wykorzystam 

zestawy różnych obrazków, zestawy ćwiczeń do wywoływania głosek, 

śmieszne wierszyki, domina obrazkowe itp. Dzieci będą doskonaliły swoje 

umiejętności językowe poprzez zabawę, gry logopedyczne oraz pracę z 

programami komputerowymi. 
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Innowacja pedagogiczna pn.„Z dysleksją na ty” realizowana 
w roku szkolnym 2013/2014 w szkole podstawowej  
Autorka: Dorota Ciereszko 
 

     Innowacja  zawiera przykłady ćwiczeń, które mają podnieść sprawność 

ucznia w  zakresie czytania i pisania. Liczba godzin przeznaczona na 

poszczególne ćwiczenia uzależniona jest od indywidualnych potrzeb i 

możliwości ucznia. Ćwiczenia wykonywane będą podczas dodatkowych zajęć 

terapii pedagogicznej oraz w domu ucznia -  jako zadania domowe.  

 ,,Z dysleksją na ty” to program w formie zabawowej i ćwiczeniowej do 

terapii uczniów  klasy IV szkoły  podstawowej.  Program  wspiera proces nauki 

i rozwoju dziecka, zaciekawia i zwiększa zainteresowanie nauką. To nauka 

przez zabawę  wykorzystująca między innymi: piktogramy, rymowanki, 

krzyżówki, rebusy itp. Użyte w zabawach ćwiczenia i zawarte w nich 

poszczególne zadania są bliskie dziecku, wywołują zaciekawienie, radość, 

śmiech. 

Celem innowacji jest  wypracowanie jednolitego sposobu postępowanie z 

uczniem z dysleksją, określenie rodzaju i zakresu świadczonej pomocy na 

terenie szkoły i w domu oraz włączenie rodziców w proces terapii dzieci, a 

także podniesienie sprawności ucznia w zakresie poprawnego pisania i 

czytania, jak również doprowadzenie do sytuacji, w której uczeń nie będzie 

czuł się gorszy od innych dzieci w klasie. 

        Wprowadzone zagadnienia będą podczas kolejnych zajęć wzbogacane 

nowymi treściami, a ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na coraz to 
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wyższym etapie trudności. Utrwalanie poznanych zagadnień ortograficznych 

nie będzie wielokrotnym powtarzaniem, lecz ćwiczeniem stanowiącym 

podstawę do nabywania nowych umiejętności i sprawnego  przekształcania 

ich w nawyk ortograficzny. 

        Treści programowe innowacji ,,Z dysleksją na TY” wyznaczają kierunek 

postępowania terapeutycznego i wskazują szeroki zakres planowanych zajęć 

terapii dyslektycznej.    

 

 


