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Fakty i mity logopedyczne

PORADY
doprowadzić
do powstania u dziecka silnych lęków
szkolnych i negatywnej postawy wobec
pracy;
• Należy chwalić i nagradzać ucznia nawet
za drobne, fragmentaryczne osiągnięcia,
reagując w momencie, kiedy się one pojawia – w tym celu musimy bacznie obserwować zachowanie dziecka i starać się
dobrze je poznać. Bez względu na osiągnięcia, zawsze dajmy uczniowi do zrozumienia, że doceniamy jego wysiłki.
Często mówmy dziecku:
„przyjemnie mi zobaczyć tak starannie
wykonana prace” (liczy się, że jest ona
staranniejsza od tego, co uczeń wykonywał do tej pory; nie porównujmy jej z
pracami dzieci o niezaburzonej zdolności
uczenia się)
„miło widzieć, jak pracujesz” (zwłaszcza

„miło widzieć, jak
pracujesz”

„wierzę, że osiągniesz sukces, pracuj tak
dalej” (pomaga podtrzymać motywacje
dziecka);

„świetnie sobie z tym poradziłeś” (nieważne, że inne dzieci lepiej, ważne że uczeń
jak na swoje możliwości wykonał prace
dobrze);
„podoba mi się twój pomysł”; „cieszą
mnie twoje postępy” (bardzo ważne, żeby
uświadamiać dziecku, że robi postępy,

„małymi kroczkami
dojdziesz do celu”
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„małymi kroczkami dojdziesz do celu”
„dzisiaj udało ci się tyle, jutro możesz
osiągnąć więcej” (ważne, żeby mówić to
dzieciom, które mają poczucie własnych
niskich osiągnięć, zniechęcają się szybko
brakiem wymiernych sukcesów”;
„jestem zawsze z tobą, możesz liczyć na
moją pomoc” (dajemy dziecku do zrozumienia,
że nie tylko uczymy je, ale także jesteśmy
gotowi wysłuchać jego problemów i po-

Fakty i mity logopedyczne
Mity

• Dziecko gdy nie mówi, nie powinno
mieć stale otwartej buzi.

• Logopeda zajmuje się wyłącznie wadami wymowy.

• Gdy nie mówimy, nasz język styka się
z całą powierzchnią z podniebieniem
kilkanaście godzin w ciągu doby.

• Nie należy się spieszyć się z terapią logopedyczną dziecka. „W naszej rodzinie
wszyscy zaczęli późno mówić.”

• Wada wymowy rodzica może przenieść
się na jego pociechę.

• Jąkanie małego dziecka powinno samo
ustąpić.

• Wypowiedzi dorosłych powinny być
poprawne artykulacyjnie. Nie należy
zmiękczać wypowiedzi.

• Dziecko przedszkolne przed ukończeniem 6 r.ż. ma jeszcze czas na naukę.
Należy poczekać na zajęcia prowadzone
w szkole.

• Rozwój mowy dziecka ma wpływ na
sukcesy szkolne.
• Podczas zimowych spacerów dziecko
nie powinno mówić.

ma widoczne osiągnięcia!);
„cieszy mnie twoja wytrwałość” (nawet,
jeśli postępów jeszcze nie widać);

rozmawiać o radościach).

„masz prawo do błędów, popraw je”
(korygujemy błędną pracę dziecka, dając
mu jednocześnie do zrozumienia, że nie
oceniamy negatywnie jego osoby);

Fakty

w początkach pracy z dzieckiem jest ważne, aby często i regularnie chwalić je za
samo podejmowanie wysiłku);
„jestem z ciebie dumna/y”; „brawo”
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• Podcięte wędzidełko
podjęzykowe może ponownie się zrosnąć.

• Terapia logopedyczna prowadzona w
szkole zwalnia rodziców od ćwiczeń w
domu.
• Rodzice nie powinni podchodzić do
łóżeczka dziecka, jeśli nie płacze.
• Do 3 r.ż. dziecko nie musi mówić.

Przestrzeganie poniższych zasad sprawi, że nauka stanie się dla dziecka lżejsza, przyjemniejsza i przyniesie widoczne efekty w postaci
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PORADY
JAK SIĘ UCZYĆ?

W

arto mieć świadomość, że już
pierwsze dni pobytu dziecka w szkole determinują przebieg jego dalszej kariery i sukcesów dydaktycznych. Dlatego
niezywkle istotne jest wdrażanie dzieci od
samego początku do systematycznej pracy
i wyrobienie u nich pewnych nawyków w
sferze przygotowywania się do lekcji i przyswajania wiedzy.
miejsce do nauki
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Jak się uczyć?
Najlepiej, aby był to własny pokój. Jeśli
nie ma takiej możliwości, warto wydzielić
jakiś kącik w domu, w któryjm zmieści się
biurko i półka na książki, usuwając jednocześnie z otoczenia wszystkie zbędne
elementy, które będą niepotrzebnie rozpraszać uwagę dziecka w trakcie nauki.
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Jak pracowa z dzieckiem dyslektycznym?

dźwiękach może być mało efektywne.
Jeśli córka lub syn lubią muzykę, powinna być ona spokojna i pozbawiona polskiego tekstu.

pozycja ciała

cisza

Dziecko uczy się na leżąco? Taka pozycja ciała daje naszemu mózgowi komunikat „odpoczynek” i powoduje spowolnieDziecko często uczy się przy muzy- nie tempa pracy.
ce? Niestety, okazuje się, że przyswajanie nowych informacji przy głośnych
pora dnia

Po powrocie ze szkoły dziecko powinno mieć chwilę na odpoczynek. Dobrą
formę relaksu stanowi jazda na rowerze czy gra w piłkę. Do lekcji nie należy
jednak zasiadać zbyt późno, bo po godz.
19.00 trudniej nam się skoncentrować.
Najlepiej jest odrabiać prace domowe
tego samego dnia, w którym zostały one
zadane. Okazuje się bowiem, że już po
pierwszych 24 godzinach zapominamy
aż 80% materiału. Aby zatem nowe wiadomości nie uciekły nam z głowy, trzeba
powtórzyć je bezpośrednio po zajęciach.

kolejność zadań
Odrabianie lekcji warto zacząć od
trudniejszych zadań, gdy dziecko jest
wypoczęte i jego umysł sprawniej pracuje. Po wykonaniu trudniejszych ćwiczeń
z matematyki szybciej zajmiemy się też
pozostałymi przedmiotami, a dzięki temu
pozostanie jeszcze później czas na spotkanie z kolegami czy na zabawę.

unikanie monotonii

Nauka powinna być zróżnicowana.
Dzięki przeplataniu informacji z zakresu
przedmiotów humanistycznych i ścisłych,
uczeń nie znudzi się lekcjami.

przerwy

Odrabianie lekcji trzeba podzielić na
kilka etapów. Co pół godziny dobrze jest
zrobić kilka minut przerwy i potem raz
jeszcze powtórzyć przyswojony do tej
pory materiał.

Przestrzeganie
powyższych zasad
sprawi, że nauka
stanie się dla dziecka
lżejsza, przyjemniejsza
i przyniesie widoczne
efekty w postaci dobrych
stopni.

Zachęcaj dziecko do rozmawiania, stymuluj jego potrzebę wyrażania emocji, chwal za każdą reakcję głosową.

JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM DYSLEKTYCZNYM?

W naszej szkole prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej.
Przeznaczone są dla dzieci z grupy ryzyka
dysleksji rozwojowej lub ze zdiagnozowaną dysleksją.
Zajęcia prowadzi się na podstawie zaleceń zawartych w opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Mianem dysleksji określa się specyficzne
trudności w nauce czytania i pisania u
dzieci z normą intelektualną, bez wad słuchu i wzroku, bez schorzeń neurologicznych, bez zaniedbań środowiskowych. To
nie jest choroba, którą można wyleczyć.
Dyslektykiem jest się całe życie.
Aby dysleksja nie przeszkadzała w życiu,
konieczna jest terapia.
Objawami dysleksji są:
opóźniony rozwój ruchowy w zakresie małej i dużej motoryki, zaburzone
funkcje wzrokowe, słuchowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, opóźnione
funkcje językowe w zakresie budowania
wypowiedzi słownych, czytania i pisania,

orientacji w schemacie własnego ciała i
przestrzeni.
Na zajęciach terapii pedagogicznej dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom kształcimy polisensorycznie: koncentrację
uwagi, sprawność manualną, percepcję
słuchową, orientację.
Wszystkie te ćwiczenia służą jednemu
celowi: aby nauka czytania i pisania przebiegała sprawnie.
Rodzice także mogą pomóc swojemu
dziecku, stosując konsekwentnie następujące zasady pracy z dzieckiem:

Zasady postępowania z dzieckiem dyslektycznym
Ważne jest stworzenie warunków, w
których dzieci miałyby szansę poczuć, że
są bezpieczne i pełnowartościowe, że ich
wysiłki mają sens. Pomoże w tym pamiętanie o następujących wskazówkach:
• Nie należy stwarzać atmosfery zde-

nerwowania, napięcia, nie należy wyśmiewać błędów dziecka,
lecz dążyć do spokoju i wzajemnego zaufania;
• Nie należy robić dziecku wymówek, lecz
rzeczowo wskazywać możliwości poprawiania błędów i doceniać sam fakt podejmowania przez dziecko wysiłku;
• Nie powinno się przeciążać dziecka
czytaniem i przepisywaniem, lecz dostosować ćwiczenia do jego możliwości
fizycznych (im młodsze dziecko, tym krócej może skupić uwagę, potrzebuje więcej
przerw wypełnionych zabawa);
• Nie należy jednak również wyręczać
dziecka w jego pracach, lecz zachęcać do
ich wykonywania i pokazywać, że doceniamy jego wysiłek;
• Nie karać, nie zakazywać i nie straszyć w
związku z nauka, może to bowiem

