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Oferta  zespołu logopedów  na rok szkolny 2022/2023 
oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach 

 
1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  
 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci                    

(wiek dzieci, 
klasy, 
szkoła) 

Cele do zrealizowania 

1. Akrobacje językowe. 
Dykcja i emisja głosu. 
Zabawy i ćwiczenia dla 
przedszkolaków. 
 
 

Zajęcia 
grupowe 

dzieci przed-
szkolne 

 

- Usprawnianie narządów mowy, 
wpływające na rozwój sprawności 
językowych;  
- Świadome kierowanie swojej uwagi 
na to, czego doświadczam  w danej 
chwili;  
- Zmniejszenie napięcia ciała;                                           
- Rozwój sfery  poznawczej,  
wyobraźni;  
- Rozwój umiejętności pracy w grupie;  
- Podnoszenie jakości kształcenia oraz 
dostępności  
i jakości wsparcia udzielanego 
dzieciom i uczniom w przedszkolach.  

 
2. Propozycje skierowane do nauczycieli 
 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci 

(szkoła) 
Cele do zrealizowania 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 
logopedyczny 
(profilaktyczno-
terapeutyczny) 
„Wzorowa 
wymowa!” Dyslalia                            
w praktyce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prelekcja/ 
pogadanka;  
materiały                              
w formie 
elektronicznej do 
wykorzystania przez 
nauczycieli                    
w procesie 
edukacyjnym  
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele/ 
logopedzi                    
z przedszkoli    i 
szkół 
podstawowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Podnoszenie jakości edukacji 
poprzez działania uwzględniające 
różne potrzeby rozwojowe;  
- Wsparcie nauczycieli  
i innych członków społeczności 
szkolnych w rozwijaniu 
umiejętności podstawowych 
( w tym wsparcie nauczycieli  w 
ocenie poziomu dojrzałości 
szkolnej dziecka);  

 



Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stalowej Woli 
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12 

tel./fax: 15 8421831. e-mail: ppp@stalowowolski.pl 
 
3. Propozycje skierowane do rodziców 
 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspomaganie 
rozwoju mowy                          
i współczesne 
zagrożenia, 
szczególnie                    
w sytuacji 
kryzysowej.  
 
 
 
 
 
 

prelekcja/ 
pogadanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

rodzice dzieci  
w wieku 

przedszkolnym, 
rodzice dzieci                

z klas zerowych w 
szkołach 

podstawowych 
 
 
 
 
 

 

- Wspomaganie wychowawczej 
roli rodziny przez właściwą 
organizację i realizację zajęć 
edukacyjnych;  
- Roztropne korzystanie  
z narzędzi i zasobów cyfrowych;  
- Zasady i normy w procesie 
wychowania; 
- Racjonalne żywienie   
i jego wpływ na rozwój funkcji 
prewerbalnych  
i mowy oraz ogólnego zdrowia;  
  

 
 

Oferta  zespołu logopedów na rok szkolny 2022/2023 
oferta do realizacji w PPP 

 
1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  
 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci                    

(wiek dzieci, 
klasy, szkoła) 

Cele do zrealizowania 

1. Indywidualna terapia 
słuchowa Metodą 

Warnkego 

forma 
indywidualna 

dzieci od              
6-go roku życia 
do klasy ósmej 

- Trening słuchowy; 
- Trening lateralny;  
  
 

2.  Organizacja 
Europejskiego Dnia 
Logopedy 
przypadającego 6 
marca 2023 
obchodzonego we 
wszystkich krajach 
Unii Europejskiej.  

Zorganizo- wanie 
konkursu dla 
dzieci 
uczęszczają-cych 
na różnorodne 
formy pomocy do 
PPP  
„Fiku- miku –mój 
języku”- 
rymowanki i 
wierszyki 

Dzieci w wieku 
przedszkol- nym 
oraz wczesno-
szkolnym  

 -Podnoszenie kompetencji i 
sprawności językowych oraz 
percepcji słuchowej; 
- Kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno 

 
2. Propozycje skierowane do nauczycieli 
 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci 

(szkoła) 
Cele do zrealizowania 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Superwizowanie 
dzieci sprawiających 
trudności 
wychowawcze  
i edukacyjne 
wynikające z 
zaburzenia systemu 
językowego  
i komunikacyj-nego  
 
 

Konsultacje 
indywidualne  

Nauczyciele 
przedszkoli               
i nauczania 

zintegrowanego, 
Logopedzi z  

terenu Stalowej 
Woli i powiatu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Wsparcie nauczycieli  
i innych członków społeczności 
szkolnych  
w rozwijaniu umiejętności 
podstawowych  
i przekrojowych uczniów ; 
-Rozwijanie umiejętności 
metodycznych nauczycieli w 
zakresie prawidłowego  
i skutecznego wykorzystywania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesach 
edukacyjnych. 
- Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli  
do pracy z uczniami przybyłymi 
z zagranicy,  
w szczególności z Ukrainy 
 

 
3. Propozycje skierowane do rodziców 
 
L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Wspomaganie 
rozwoju mowy                          
i współczesne 
zagrożenia 
szczególnie                    
w sytuacji 
kryzysowej.  
 
 
 
 
Przesiewowe 
badania 
logopedyczne 
 
 
 
 
 
Logopedyczna 
tablica informacyjna 
 

prelekcja/ 
pogadanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnoza 
indywidualna 
 
 
 
 
 
 
Informacje w 
formie ulotek, 
plakatów  

rodzice dzieci 
uczęszcza-  

jących do żłobków, 
dzieci  

w wieku 
przedszkolnym, 
rodzice dzieci                

z klas zerowych w 
szkołach 

podstawowych 
 

dzieci nie objęte 
pomocą w 

placówkach 
 
 

 
 
 
Rodzice i dzieci 
uczęszczające na 
zajęcia w PPP 

 - Roztropne korzystanie  
z narzędzi i zasobów cyfrowych; 
- Zasady i normy w procesie 
wychowania; 
- Racjonalne żywienie   
i jego wpływ na rozwój funkcji 
prewerbalnych  
i mowy oraz ogólnego zdrowia;  
 - Wspomaganie wychowawczej 
roli rodziny przez właściwą 
organizację i realizację zajęć 
edukacyjnych; 
- Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno; 
- Kształtowanie krytycznego 
podejścia do treści 
publikowanych w Internecie i 
mediach społecznościowych. 

 
 


