
Zajęcia ortofoniczne w Przedszkolu 
 

W naszym Przedszkolu oprócz indywidualnych zajęć logopedycznych dzieci 

uczestniczą również w zajęciach grupowych. Odbywają się one systematycznie, raz w 

tygodniu w każdej grupie. Zajęcia prowadzi logopeda opiekujący się daną grupą. Grupowe 

zajęcia logopedyczne, tzw. zajęcia ortofoniczne mają formę różnorodnych zabaw, a ich 

celem jest kształtowanie prawidłowej wymowy, jak również zapobieganie tym wadom 

wymowy, które swoją przyczynę mają w wadliwym funkcjonowaniu aparatu mowy. 

Kształtowanie prawidłowej wymowy dotyczy tych dzieci, u których już stwierdzono wadę 

wymowy, dla nich zajęcia ortofoniczne są dodatkową formą utrwalenia prawidłowych 

wymówień głosek języka polskiego. Zapobieganie zaś powstawaniu wad wymowy dotyczy 

tych dzieci, u których choć nie występują nieprawidłowości  wymowy, to istnieją czynniki 

wskazujące na ich powstanie w przyszłości, t.j. nieprawidłowy oddech, mała ruchomość 

narządów aparatu artykulacyjnego, nieprawidłowe wzorce wyniesione z domu itd.  

Prowadzone zajęcia uwzględniają różne czynniki warunkujące prawidłowy rozwój 

mowy, stąd są wśród nich : 

 

- ćwiczenia oddechowe – ich celem jest: 

 wyrobienie oddechu przeponowego 

 poszerzenie pojemności płuc 

 rozróżnienie fazy wdechowej i wydechowej 

 wyrobienie umiejętności szybkiego wdechu i wydłużenie fazy wydechowej 

 dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi 
 

- ćwiczenia fonacyjne – ich celem jest : 

 nauczenie dzieci właściwego posługiwania się głosem 

 nauczenie właściwego nastawienia głosu 

 kształtowanie prawidłowej artykulacji głosek języka polskiego 
 

- ćwiczenia aparatu artykulacyjnego – mają na celu: 

 usprawnienie języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy 

 opanowanie przez dziecko umiejętności kierowania ruchami własnych narządów 

artykulacyjnych 

 uwrażliwienie miejsc ważnych dla artykulacji głosek języka polskiego 
 

 - ćwiczenia słuchowe – ich celem jest: 

 rozwijanie uwagi słuchowej dzieci 

 uwrażliwianie słuchu fonematycznego 

 

-  ćwiczenia artykulacyjne – ich celem jest: 

 zapoznanie ze schematem artykulacji głosek 

 utrwalanie artykulacji głosek  
 

Wszystkie ćwiczenia opracowywane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, ich czas 

trwania dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia te są dla dzieci znakomitą 

okazją do zabawy, przyczyniając się jednocześnie do opanowania przez nie trudnej sztuki 

poprawnego mówienia. Warto zatem zadbać, aby dziecko w godzinach prowadzenia zajęć 

było obecne w przedszkolu.  

 


