EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Toruniu
6 marca 2017r.
6 marca 2017roku logopeda Małgorzata Rutkowska zorganizowała Europejski Dzień Logopedy
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Toruniu.

Program Europejskiego Dnia Logopedy

1. Wręczenie dyplomów i nagród za udział w szkolnym konkursie logopedycznym „Moja
ulubiona historyjka obrazkowa”. Wręczenie dyplomów dzieciom, które zakończyły terapię
logopedyczną i uzyskały prawidłową wymowę.
2. Zabawy logopedyczne w klasie Ic (4g.l. 10:45-11:30)
3. Prelekcja dla zainteresowanych nauczycieli i studentów logopedii na temat jąkania
i prezentacja filmu „Jak mówić w szkole o jąkaniu?” sala 206 ( 11.45- 12.15)
4. Porady i konsultacje logopedyczne dla rodziców, nauczycieli i uczniów (sala 206, godz.
12:30-14:00)
5. Grupowe zajęcia logopedyczne dla przedszkolaków: zmiana terminu na 7.03.17r. (sala
015) 3 g.l. 9:50 - 10:35 ze względu na udział przedszkolaków w olimpiadzie sportowej
w dn.6.03.17r.

Wręczenie dyplomów i nagród za udział w szkolnym konkursie logopedycznym oraz
dzieciom, które zakończyły terapię logopedyczną i uzyskały prawidłową wymowę.

Zajęcia logopedyczne z dziećmi z klasy pierwszej
Oprócz róznorodnych ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych niewątpliwym atutem zajęć było
włączenie do zabawy tablicy interaktywnej. Dzieci wykonywały ćwiczenia rozwijające mowę oraz
usprawniające dykcję.

Porady i konsultacje logopedyczne
Zainteresowanym

rodzicom udzieliłam

nieprawidłowości

w

artykulacji

porad w

poszczególnych

logopedyczne do pracy z dzieckiem w domu.

zakresie wspomagania rozwoju mowy,
głosek

oraz

zaprezentowałam

ćwiczenia

Prelekcja dla zainteresowanych nauczycieli i studentów logopedii na temat jąkania
i prezentacja filmu „Jak mówić w szkole o jąkaniu?”
Podczas prelekcji: przekazano ogólne informacje o jąkaniu, oówiono jak należy wspomagać w szkole
osoby mówiące niepłynnie. Zaprezentowano również film „ Jak mówić w szkole o jąkaniu?”.

Grupowe zajęcia logopedyczne dla przedszkolaków
Tematem zajęć były zwierzęta z wiejskiego podwórka. Dzieci rozpoznawały odgłosy z wiejskiego
podwórka, usprawniając narządy artykulacyjne, rozwijając słuch fonemowy i kształtując prawidłowy
tor oddechowy, rozwiązywały zagadki, uczyły się piosenki „Dziadek fajną farmę miał” oraz brały
udział w quizie. Na zakończenie zajeć dzieci wykonały pracę plastyczną wyklejając plasteliną kontury
wybranych zwierząt.

Wszystkie działania podjęte w ramach obchodów EDL cieszyły się zainteresowaniem. Dzieci chętnie
uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach logopedycznych, co sprawiło, że nie tylko dobrze się
bawiły, ale też mogły usprawnić dykcję i pracę narządów mowy. Studenci i nauczyciele mogli wziąć
udział w prelekcji na temat jąkania natomiast rodzice uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania
z zakresu logopedii.

Opracowała: Małgorzata Rutkowska, logopeda

