
Zajęcia warsztatowe dla uczniów prowadzone przez pracowników Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie obejmują następujące 

obszary tematyczne:

Zajęcia prowadzone przez logopedów

zakres zajęć prowadzący

1. „Wiosna  na  łące”  -  ćwiczenia  rozwijające  mowę  dzieci  w wieku 
przedszkolnym.

 mgr Krystyna Zając 
PPPP w Tarnowie

2. Usprawnianie aparatu mowy – ćwiczenia  oddechowo –  fonacyjno – 
artykulacyjne.

3. Doskonalenie wyrazistości artykulacyjnej.

4. Usprawnianie prawidłowej wymowy – różnicowanie trzech szeregów 
głosek detalizowanych.

 mgr Beata Gil
PPPP w Tarnowie  

5. „Licz  się  ze  słowami”  –   ćwiczenia  leksykalne  i frazeologiczne  dla 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

6. Ćwiczenia  dykcji  dla  dzieci  w wieku  przedszkolnym,  uczniów szkół 
podstawowych  i  gimnazjów  (nabywanie  umiejętności  oddychania 
dolnożebrowo  –  przeponowego,  różnicowanie  wysokości  brzmienia 
dźwięków w mowie, dostosowywanie  tempa do rodzaju  wypowiedzi, 
zwracanie  uwagi  na  prawidłowe  brzmienie  poszczególnych  głosek 
w wypowiadanych słowach).

 mgr Katarzyna Słysz
PPPP w Tarnowie

 

7. „Rozwijanie mowy i myślenia dzieci przedszkolnych – usprawnianie 
narządów artykulacyjnych i oddychania, bogacenie słownika i sposobów 
wypowiedzi”.
A) „Idzie, idzie jeż” - jesienne zajęcia logopedyczne z przedszkolakami.
B) „Nasz bałwanek” - ćwiczenia logopedyczne w zimowej scenerii.
C)  „Wiosenna  muzyka  w  usprawnianiu  języka”  -  grupowa  terapia 
logopedyczna w przedszkolu.

 mgr Magdalena Jabłońska
PPPP w Tarnowie  Filia w  Żabnie

8. „Gimnastyka języka” z przybornikiem logopedycznym.

9. „Zabawy  logopedyczne  ze  smokiem  Szczepanem”  (wykorzystanie 
programu komputerowego do pracy z dziećmi z wadami wymowy).

10. „Profilaktyka  logopedyczna”  -  rymowanki,  wierszyki  i zabawy 
logopedyczne.  

 mgr Antonina Ludera
PPPP  w Tarnowie – Filia w Wojniczu

11. „Ćwiczenia izometryczne w grupowej terapii logopedycznej”.

12. „Co szumi, a co syczy?” - grupowe zajęcia dla 5-6 – latków.

 mgr Barbara Romanowska
 PPPP w Tarnowie –  Filia w Tuchowie
 mgr Aneta Knapik
 PPPP w Tarnowie – Filia w Tuchowie



Prowadzimy również zajęcia na tematy zgłaszane przez szkoły indywidualnie.  Zapotrzebowanie na 
zajęcia należy zgłaszać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zajęć. Druk wniosku  
o przeprowadzenie zajęć można pobrać na naszej stronie internetowej.


