
Szkoła dla rodziców   

                                                                                                 Zostańmy  w  domu !!!

L o g o p e d a   r a d z i:

Witam Państwa w kąciku moich porad logopedycznych, 
które  kieruję  głównie  do  rodziców  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i
wczesnoszkolnym. Dzisiaj  chciałabym przekazać kilka wskazówek osobom,
których  dzieci  zostały  pozbawione  możliwości  kontynuowania   terapii
logopedycznej w związku     z zamknięciem szkół.  
 Zachęcam  do  zaglądania  do  teczek  i  zeszytów  logopedycznych  oraz
powtarzania i  utrwalania ćwiczeń,  które  wcześniej  zadawał dziecku logopeda.
Dzięki temu, gdy skończy się epidemia, nie trzeba będzie zaczynać terapii  od
nowa  (bo  dziecko  wszystko  zapomni)  tylko  kontynuować  zajęcia.  Jeśli  macie
Państwo dostęp do internetu, komputera z kamerą i mikrofonem możecie poprosić
swojego logopedę (jeśli sam tego nie zaproponował wcześniej) o poprowadzenie
zajęć  logopedycznych  w  formie  zdalnej.  Mogę  podzielić  się  własnymi,
kilkutygodniowymi  doświadczeniami  w  prowadzeniu    terapii  w  taki  sposób.
Komunikuję się         z dziećmi za pomocą Messengera. Taka forma zajęć zdaje
egzamin w przypadku utrwalania i automatyzacji wywołanych wcześniej głosek,
ewentualnie można próbować nauczyć wymowy głoski z I strefy artykulacyjnej
(np. /m/, /p/, /b/), bo wyraźnie widać  w kamerze układ narządów mowy do tych
głosek.  O wiele gorzej przedstawia się sytuacja,  jeśli trzeba wywołać dźwięki,
których „  nie  widać”.  Ja  raczej  nie  polecam nauki  nowych głosek,  bo  jednak
jakość  takiego  kontaktu  jest  gorsza  niż  w  warunkach  gabinetowych  i  można
wywołać dźwięk wadliwy. Zajęcia nie trwają długo, ok. 15-20 min , za to częściej
– dwa razy zamiast  raz  w tygodniu.  Czas  trwania  spotkań i  ich częstotliwość
uzgadniam z dziećmi oraz ich rodzicami, po to, aby uwzględnić także inne ich
zajęcia.  Nie  muszę  przekonywać,  że    dobra  współpraca  z  rodzicami  jest
niezbędna. Za pomocą poczty mailowej wysyłam karty pracy do wykonania w
domu, choć dzieci proszą, żeby nie było ich wiele, bo mają dużo zadane w szkole.
Wierzę im, myślę też, że jest to dla nich  trudny czas. Im młodsze jest dziecko,
tym  bardziej  potrzebuje   ruchu,  a  przy  obecnych  obostrzeniach  aktywność
ruchowa jest ograniczona. Dlatego też   następnym razem podam kilka propozycji
urozmaicenia ćwiczeń logopedycznych ruchem        w warunkach domowych. 

 Pozdrawiam,  życzę dużo wytrwałości  i optymizmu.
Wiesława Wróblewska


