Innowacja logopedyczna

Smaczna gimnastyka buzi i języka
Autor innowacji: logopeda
Uczestnicy: dzieci z oddziału przedszkolnego (gr. 2)
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
Zakres innowacji: od października 2022 r. do maja 2023 r., w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo w ramach zajęć logopedycznych.

I. Założenia ogólne
Innowacja „Smaczna gimnastyka buzi i języka” została stworzona na potrzeby naszej
placówki w ramach profilaktyki zaburzeń mowy i komunikacji w oparciu o wyniki badań
przesiewowych przeprowadzanych w przedszkolu oraz obserwacji dzieci podczas terapii
logopedycznej.
Zajęcia te mają na celu rozwijanie wielokierunkowe dzieci, a w szczególności
usprawnienie aparatu mowy i zapobieganie powstawaniu wad wymowy u dzieci, a także
poznawaniu świata wielozmysłowo.

II. Cele innowacji
Cel główny:
- usprawnienie artykulatorów (języka, warg, podniebienia miękkiego),
- usuwanie wad wymowy,
- kształtowanie prawidłowej mowy,
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Cele szczegółowe:
- rozwijanie kinestezji artykulacyjnej, czyli czucia pozycji i ruchów narządów mowy
względem siebie, właściwych poszczególnym głoskom,
- opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
- rozwijanie słuchu fonemowego, czyli zdolności do różnicowania dźwięków mowy,
- wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy,
- wydłużanie fazy wydechowej,
- poprawa fonacji,
- kształtowanie nawyku właściwego ułożenia języka w jamie ustnej w pozycji spoczynkowej,

- utrwalanie prawidłowego połykania,
- stymulowanie zmysłu smaku, węchu i dotyku oraz czucia głębokiego w obrębie jamy ustnej,
- rozwój korelacji układów oddechowego, artykulacyjnego, fonacyjnego,
- likwidowanie błędów i wad wymowy,
- wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu,
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości,
- wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego dzieci,
- kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej, w parach i w grupie.

III. Podsumowanie
Mam nadzieję, że dzięki zastosowaniu różnorodnych ćwiczeń dzieci usprawnią aparat
artykulacyjny, wzmocnią mięśnie w obrębie jamy ustnej, utrwalą prawidłowe połykanie,
poprawią artykulację głosek, rozwiną zasób słownictwa oraz będą lepiej odbierały świat za
pomocą zmysłów, a zaproponowane zabawy zaangażują rodziców do codziennych ćwiczeń
w domu z dzieckiem.

