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ZajZajęęcia logopedyczne w naszej szkole cia logopedyczne w naszej szkole 
prowadzone sprowadzone sąą w ramach zajw ramach zajęćęć rewalidacyjnych. rewalidacyjnych. 

Ich gIch głłóównym celem jest uksztawnym celem jest ukształłtowanie towanie 
w naszych dzieciach otwartej postawy komunikacyjnej, w naszych dzieciach otwartej postawy komunikacyjnej, 

by chciaby chciałły i mogy i mogłły wyray wyrażżaaćć siebie,siebie,
w jak najbardziej zrozumiaw jak najbardziej zrozumiałły dla ich otoczenia sposy dla ich otoczenia sposóób.b.



ObejmujObejmująą one  zarone  zaróówno wno 
stymulowanie stymulowanie 

rozwoju mowy werbalnej,rozwoju mowy werbalnej,
jak i komunikacjjak i komunikacjęę alternatywnalternatywnąą..



Staramy siStaramy sięę, wzbogaceni specjalistyczn, wzbogaceni specjalistycznąą wiedzwiedząą, , 
stwarzajstwarzająąc otoczenie bezpieczne i czytelne w odbiorze c otoczenie bezpieczne i czytelne w odbiorze 

zachzachęęcicićć nasze dzieci do komunikowania sinasze dzieci do komunikowania sięę
z nami i miz nami i mięędzy sobdzy sobąą.  .  

Dzieci  przebywajDzieci  przebywająące  w naszej placce  w naszej placóówce wce 
ssąą diagnozowane w kierunku deficytdiagnozowane w kierunku deficytóów rozumienia mowy.w rozumienia mowy.

W ramach wspW ramach wspóółłpracy ze specjalistami staramy sipracy ze specjalistami staramy sięę uzyskauzyskaćć
konsultacje audiologiczne.konsultacje audiologiczne.



Stymulujemy percepcjStymulujemy percepcjęę ssłłuchowuchowąą naszych wychowanknaszych wychowankóów w 
w oparciu o metodw oparciu o metodęę Alfreda Alfreda TomatisaTomatisa w ramach zajw ramach zajęćęć pozalekcyjnychpozalekcyjnych.





Terapię mowy prowadzimy w oparciu o formy zabawowe 
dostosowane do potrzeb i możliwości naszych dzieci.



NawiNawiąązanie komunikacji z uczniami, ktzanie komunikacji z uczniami, któórzy rzy 
nigdy nie rozwinnigdy nie rozwinęęli umiejli umiejęętnotnośści mci móówienia wienia 
stanowi trudne zadanie, wymagajstanowi trudne zadanie, wymagająące wybrania ce wybrania 
jednej z wielu metod komunikacji alternatywnej jednej z wielu metod komunikacji alternatywnej 
albo zdecydowanie sialbo zdecydowanie sięę na podejna podejśście cie łąłączcząące ce 
elementy relementy róóżżnych metod.nych metod.



Metody alternatywne 
w komunikacji



W naszej szkole wybraliW naszej szkole wybraliśśmy:my:

Wielofunkcyjny system piktogramów

Elementy systemu symboli PCS

Słownik Makaton









StosowanieStosowanie
alternatywnych metod komunikacji alternatywnych metod komunikacji 

umoumożżliwia naszym dzieciom:liwia naszym dzieciom:

poczucie bezpieczepoczucie bezpieczeńństwa i kontroli zdarzestwa i kontroli zdarzeńń,,

zrozumienie i radzenie sobie z codziennymi rytualnymi zrozumienie i radzenie sobie z codziennymi rytualnymi 
sytuacjami, sytuacjami, 

uułłatwienie interakcji spoatwienie interakcji społłecznych,ecznych,

zapamizapamięętywanie sekwencji zdarzetywanie sekwencji zdarzeńń, , 

minimalizowanie zaburzeminimalizowanie zaburzeńń zachowania, wynikajzachowania, wynikająących cych 
z lz lęęku, a wystku, a wystęępujpująących jako forma porozumiewania sicych jako forma porozumiewania sięę..


