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i szkolnictwa specjalnego 
 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych 
 

 Rozwijanie kompetencji językowych za pomocą logorytmiki  

oraz ćwiczeń ruchowych 
Warsztat adresowany jest do logopedów, nauczycieli wychowania przedszkolnego  

i edukacji wczesnoszkolnej 

 

Podczas spotkania uczestnicy poznają w teorii i w praktyce możliwość zastosowania logorytmiki 

jako metody wspomagającej zajęcia logopedyczne, która polega na połączeniu właśnie terapii 

logopedycznej z rytmiką. Dzięki temu połączeniu oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-

ruchową ucznia. W logorytmice stosuje się elementy gimnastyczne przy muzyce. Na bazie takich 

ćwiczeń muzyczno-ruchowych wykonuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, w których wiodący 

jest rytm. Głównym celem zajęć logorytmicznych jest korygowanie wad mowy i zaburzeń  słuchu, 

a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy takie, jak: rytm, melodia, tempo, 

dynamika i barwa dźwięku. 

 
Program: 

1. Czym są taśmy anatomiczne i jak wpływają na strefę orofacjalną. 

2. O czym pamiętać łącząc ćwiczenia ruchowe z logopedycznymi. 

3. Ćwiczenia ruchowe według metody ruchu rozwijającego w połączeniu z ćwiczeniami 

logopedycznymi. 

4. Pojęcie logorytmiki jej zastosowanie w pracy z małym dzieckiem. 

5. Zabawy logorytmiczne. 

 

Termin: 08.02.2023 r.   godz. 14:00 - 15:30  

Prowadzący: Anna Adamowicz – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,                   

Barbara Mastej – Zaorska- logopeda, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej 

Osoby odpowiedzialne: Beata Bielska – doradca metodyczny, 

Miejsce: SP 3 Głogów, pl. Mieszka I 22 67-200 Głogów, salka korekcyjna 

Data: 8 luty (środa) 2023r., godz. 14:00 (2 godziny dydaktyczne) 

Warsztat bezpłatny, wymagany wygodny strój do ćwiczeń. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 06.02.2023r. –poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: 

https://odm.pcpppidn.eu/zapisy-na-szkolenia/ 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń                                         

tel. 76 838 42 93. 

 
              Dyrektor PCPPPiDN w Głogowie        

               Barbara Krzywulicz                           

http://www.pcpppidn.eu/

