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PLAN PRACY LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 - Małgorzata Frontczak 

 

 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 

REALIZACJI 

1. Przeprowadzenie badań 

przesiewowych dzieci 

uczęszczających do 

przedszkola. 

1. Ocena stanu mowy i języka badanych dzieci: 

 ocena artykulacji na podstawie Kwestionariusza 

obrazkowego G. Demel oraz swobodnej rozmowy, 

 ocena budowy aparatu artykulacyjnego, 

 ocena sprawności narządów aparatu artykulacyjnego, 

 ocena słuchu fonematycznego. 

2. Wytypowanie dzieci do terapii logopedycznej. 

wrzesień 2021 

2. Opracowanie programów 

terapii logopedycznej. 

1. Ustalenie harmonogramu zajęć. 

2. Stworzenie indywidualnych programów terapii dla dzieci  

wrzesień/październik 

2021 

3. Prowadzenie terapii 

logopedycznej w zespołach 

4-osobowych wśród dzieci 4-

6- letnich  

1. Ćwiczenia usprawniające narządy aparatu artykulacyjnego: 

 usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy 

(dolnej ruchomej szczęki), 

 opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami 

narządów artykulacyjnych, 

 wyrobienie wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, 

październik 2021– 

czerwiec 2022 
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istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków, 

 usprawnienie koordynacji ruchowej w zakresie aparatu 

artykulacyjnego. 

2. Ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowe: 

 stymulowanie sprawności analizatora słuchowego (odbiór, 

identyfikowanie, różnicowanie dźwięków),  

 rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej. 

3. Wywołanie i utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek 

zdeformowanych lub niewystępujących w systemie 

fonologicznym dziecka: 

 w izolacji i sylabach, 

 wyrazach i frazach, 

 w zdaniach, 

 w dłuższych wypowiedziach, 

 w mowie spontanicznej. 

4. Kształtowanie poprawności fonologicznej wyrazów: 

 prawidłowe różnicowanie i rozpoznawanie słuchowe 

określonych głosek: wysłuchiwanie nagłosu, śródgłosu, 

wygłosu w słowach, 
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 porównywanie głosek w słowach podobnych, 

 dobieranie obrazków, których nazwy zawierają określone 

głoski. 

5. Ćwiczenia słownikowe (zwiększanie zasobu słownictwa, 

kształtowanie umiejętności posługiwania się formami 

fleksyjnymi i gramatycznymi, kształtowanie umiejętności 

budowania zdań i dłuższych wypowiedzi). 

6. Wykorzystanie logorytmiki oraz elementów z programu Dar 

Zabawy  F. Froebla w zajęciach terapeutycznych.  

4. Współpraca z rodzicami. 1. Zorganizowanie indywidualnych konsultacji logopedycznych 

dla rodziców – omówienie wyników badań diagnostycznych i 

kierowanie w razie potrzeby do specjalistów z zakresu 

laryngologii i ortodoncji. 

2. Na bieżąco przekazywanie informacji o postępach w terapii 

logopedycznej. 

3. Udzielanie wskazówek do dalszej pracy w domu (również w 

formie zaleceń wpisywanych do zeszytów dzieci). 

  

październik 2021 

 

 

cały rok szkolny 

5. Współpraca z nauczycielami. 1. Przekazywanie informacji o problemach dzieci oraz o w ciągu roku 
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postępach w terapii. 

2. Udostępnianie materiałów logopedycznych przydatnych do 

pracy na zajęciach w grupie. 

szkolnego lub według 

potrzeb 

6. Ewaluacja 1. Ocena efektywności prowadzonej terapii - przeprowadzenie 

końcowej diagnozy logopedycznej. 

2. Kontrola automatyzacji głosek w mowie swobodnej. 

3. Wydanie zaleceń do dalszej pracy w domu (ewentualnie). 

w ciągu roku 

szkolnego (ostatecznie 

czerwiec 2022) 

7. Inne czynności 1. Doskonalenie umiejętności poprzez studiowanie literatury, 

czasopism, stron internetowych o tematyce logopedycznej, 

wymianę doświadczeń z innymi logopedami. 

2. Tworzenie własnych pomocy logopedycznych. 

3. Prowadzenie dziennika zajęć logopedycznych. 

  

w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

 

 


