
 

 

 

 

Witaj szkoło! 

 

Wypoczęci i radośni wróciliśmy do szkoły 

po wakacyjnej przerwie. 

Przed nami nowe wyzwania, nowa wiedza             

i nowe umiejętności do zdobycia. 

Rok szkolny 2022/ 2023 ROZPOCZĘTY!!!! 

 

  Między nami… 
wrzesień 2022 r. 

   
 



Wrzesień w przysłowiach i powiedzeniach… 

 

  
 

Warto zapamiętać: 
Przysłowia to stwierdzenia lub powiedzenia, przekazywane sobie 
przez ludzi. 
To najczęściej krótkie zdania zaczerpnięte ze źródeł literackich lub 
ludowych, wyrażające jakąś myśl ogólną: wskazówkę, przestrogę. 

  
 

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie 

jesień. 

Jeśli wrzesień będzie suchy, październik 

nie oszczędzi nam pluchy. 

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy 

jabłek pełna kieszeń. 

Gdy wrzesień bez deszczów będzie,         

w zimie wiatrów pełno wszędzie. 

http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=jaki_pierwszy_wrzesie%C5%84,_taka_b%C4%99dzie_jesie%C5%84&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=jaki_pierwszy_wrzesie%C5%84,_taka_b%C4%99dzie_jesie%C5%84&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=je%C5%9Bli_wrzesie%C5%84_b%C4%99dzie_suchy,_pa%C5%BAdziernik_nie_oszcz%C4%99dzi_nam_pluchy&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=je%C5%9Bli_wrzesie%C5%84_b%C4%99dzie_suchy,_pa%C5%BAdziernik_nie_oszcz%C4%99dzi_nam_pluchy&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=kiedy_wrzesie%C5%84,_to_ju%C5%BC_jesie%C5%84,_wtedy_jab%C5%82ek_pe%C5%82na_kiesze%C5%84&action=edit&redlink=1#pl
http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=kiedy_wrzesie%C5%84,_to_ju%C5%BC_jesie%C5%84,_wtedy_jab%C5%82ek_pe%C5%82na_kiesze%C5%84&action=edit&redlink=1#pl


 

 

 

 

Do czego służą te przedmioty? Połącz je z odpowiednią czynnością. 
 

 

          
 

 

 

 

                
 

 

 

 

 
 

 

Rusz głową            



Z  rozsypanki wyrazowej spróbujmy ułożyć  zdania do poszczególnych obrazków.  

 

 

 
 

wakacji budowały z piasku. Podczas zamki dzieci 

 

 

  
 

wspomnienia wakacji. z Chłopiec rysuje 

 

 
powitała ucznia. nowego Pani Beata 

 



 
i idą Kamil szkoły. do Małgosia 

 

 
 
działania rozwiązują matematyczne. Dzieci przy tablicy 

 

 

 
 

książkę. czyta Magda ciekawą 

 
 



 

 

 

 

 

 

W nazwach obrazków ukryło się „sz”. Pokaż obrazki lub wypowiedz ich nazwy, zaczynając 
od tych gdzie „sz” jest na początku, potem w środku i na końcu. 
Uwaga: 
Wymawiając głoskę „sz” pamiętamy o tym, by buzia była zaokrąglona - wargi wysunięte do 
przodu, zęby zbliżone ale nie zaciśnięte. Pilnujemy, by język był wysoko tuż za górnymi 
zębami (prawie dotykał wałka dziąsłowego) a jego boki dotykały dziąseł, zębów od strony 
wewnętrznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

         

       

 

 

 

Kącik logopedyczny                



                                 
 

 

 

Jak co roku w ostatnią niedzielę września obchodzimy Międzynarodowy Dzień 

Głuchych i języka migowego. 

Święto ustanowione przez Światową Federację Głuchych  w 1958 roku, jest okazją do 

uważnego wsłuchania się w potrzeby osób niesłyszących i refleksji nad tym, jak ważne jest 

ułatwienie im dostępu do sfer życia, w których napotykają na bariery. To święto mające 

zwrócić naszą uwagę na tych, którzy żyją w Świecie Ciszy. 

 Rozwój dzieci niesłyszących przebiega tak samo jak słyszących rówieśników. Różne 

natomiast są poszczególne kompetencje – społeczne, osobowościowe czy językowe.  

Badania psychologiczne dowodzą, że:  

1. U dzieci z uszkodzonym słuchem brak mowy dźwiękowej oddziałuje wtórnie na sposób 

percepcji otaczającej je rzeczywistości. Opóźniony rozwój mowy może niekorzystnie 

wpływać na sferę spostrzegania i myślenia, a także na rozwój osobowości i funkcjonowanie 

społeczne.  

2. Dzieci z uszkodzonym słuchem mogą przejawiać zaburzenia pewnych sfer ruchowych, 

głównie w zakresie statyki i szybkości wykonywania ruchów. Częściej też obserwuje się               

u nich skrzyżowaną lateralizację.  

3. W sferze spostrzegania u dzieci z uszkodzeniami słuchu występuje przewaga procesów 

analizy nad syntezą – wyodrębniają w obiekcie cechy indywidualne, natomiast cechy ogólne 

są znajdowane powoli i słabo. Wynika to z braku myślenia słownego.  

4. Podobnie jest w zakresie pamięci. Dziecko z uszkodzonym słuchem zapamiętuje często 

więcej szczegółów niż dziecko słyszące, ale zauważa mniej związków między cechami czy 

przedmiotami.             

5. Najwyraźniej brak mowy słownej widoczny jest w sferze myślenia. Wynika to nie tylko              

z braku mowy, ale także z takich cech jak: schematyzm i sztywność myślenia, brak 

inicjatywy, bierność postawy myślowej oraz słaba spontaniczna motywacja do wysiłku 

intelektualnego. Dzieci przeważnie otrzymują od dorosłych gotowe informacje o otaczającym 

świecie, a taka sytuacja zmniejsza ich spontaniczność i inicjatywę. 

6. Trudności językowe są także przeszkodą w rozumieniu wymogów, nakazów i zakazów 

społecznych. Nierozumienie intencji otoczenia wywołuje poczucie bezradności i lęku, objawy 

przekory i negatywizmu. Prowadzi to do nieprawidłowego rozwoju emocjonalnego. Często 

obserwuje się u niesłyszących niedojrzałość uczuciową i opóźnienie w adekwatnym 

ujmowaniu stosunków interpersonalnych. Mniejszy kontakt z otoczeniem, mniej informacji, co 

wynika z bariery komunikacyjnej, prowadzi do widzenia świata ograniczonego do własnych 

spraw. Otoczenie jest postrzegane i interpretowane z punktu widzenia własnych potrzeb                  

i dążeń. 

U dziecka niesłyszącego mowa rozwija się według takich samych reguł jak u dziecka 

słyszącego, jednak różny jest czas trwania poszczególnych etapów i wiek, w którym dziecko 

przechodzi z jednego etapu w kolejny. 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że optymalny czas gotowości dziecka do słuchania to 

okres do 18. miesiąca życia. Jeśli dziecko utraciło słuch w tym okresie, to naturalny rozwój 

mowy albo nie został zapoczątkowany, albo uległ zahamowaniu. Okres maksymalnej 



gotowości do mówienia to drugi i trzeci rok życia. Utrata słuchu przed ukończeniem trzeciego 

roku powoduje duże problemy z rozwojem zasobu słownictwa. Utrata słuchu w każdym 

wieku pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla rozwoju rozumienia mowy, rozwijania 

słownictwa, kształtowania struktur gramatycznych, składni i artykulacji. Jeśli dziecko utraciło 

słuch przed pierwszym rokiem życia konieczna jest intensywna i systematyczna praca nad 

rozwojem mowy, w przeciwnym wypadku nie ma szans na samoistny rozwój mowy i języka 

dziecka. U dzieci, które mają uszkodzenie słuchu w stopniu lekkim (21–40 dB) mowa rozwija 

się w sposób spontaniczny. Mogą one mieć nieco uboższe słownictwo niż rówieśnicy, jednak 

zarówno strona gramatyczna, jak i składniowa wypowiedzi w zasadzie jest prawidłowa. Mogą 

mieć problemy z artykulacją niektórych głosek. Uszkodzenie słuchu w stopniu 

umiarkowanym, inaczej średnim (41–70 dB) powoduje, iż u dzieci wolniej rozwija się 

rozumienie mowy oraz słownictwo. Nie mają one możliwości korzystania mimowolnie z tego, 

co mówi się w otoczeniu. Często, aby zrozumieć wypowiedź, muszą patrzeć na twarz osoby 

mówiącej, w związku z tym wiele informacji nie dociera do nich. Słownictwo ich może być 

uboższe niż u rówieśników. Dzieci te mają również trudności z rozróżnieniem słów o 

podobnym brzmieniu oraz tych zbliżonych obrazem artykulacyjnym, co utrudnia im wzrokowe 

i słuchowe rozpoznawanie. Mają także problemy z dokładnym usłyszeniem końcówek 

gramatycznych i dlatego często popełniają błędy gramatyczne w wypowiedziach. 

Uszkodzenie słuchu w stopniu znacznym czyli poważny ubytek słuchu (71–90 dB) jest 

przyczyną różnorodnych zaburzeń w rozwoju mowy. Bardzo ważne jest, aby aktywnie 

podążać za swoim dzieckiem, uważnie obserwować kierunek zmian, zatrzymywać się 

wspólnie z nim nad decyzjami dotyczącymi wyboru szkoły, drogi życiowej, środowiska.  

Zastanówmy się więc co nasze dziecko ma i czego potrzebuje? 

Dziecko widzi, odczuwa dotyk, smak, zapach, wibracje, zimno i gorąco, ból itp. To wszystko 

są zmysły pozwalające mu na komunikowanie się z otoczeniem. W miarę upływu czasu 

dziecko uczy się z nich korzystać coraz lepiej. Dotykiem (a także wzrokiem) odbiera emocje 

otoczenia i, do pewnego stopnia, jego zamiary.  

Zadbajmy, aby: 

1. Zmysł dotyku wykorzystywać w trakcie aktywności ruchowych - wszelkiego rodzaju 

zabawy ruchowe, zabawy połączone z baraszkowaniem, „wygłupianiem się” na 

podłodze czy materacu, masaże ciała (można je połączyć z wierszykami, 

historyjkami, śpiewaniem piosenek itp.).  

2. Dostarczać większej ilości bodźców wzrokowych, gdyż zmysł wzroku działa również 

kompensacyjnie; dzieci niedosłyszące i głuche są bardziej spostrzegawcze, szybciej 

zauważają poszczególne przedmioty oraz różnice i zmiany w otoczeniu. Lepiej 

dostrzegają ruch niż osoby słyszące. Dużo lepiej też funkcjonuje u nich pamięć 

wzrokowo-ruchowa. Są bardziej wyczulone na mimikę, a także na tzw. mowę ciała. 

3. Pozwolić na odczuwanie całym ciałem, dzieci te świetnie wyczuwają wibrację – do 

tego stopnia, że istnieją zespoły muzyczne złożone z osób niesłyszących, które 

bazują właśnie na odbieraniu dźwięków muzyki poprzez wibrację. Ta sama cecha 

umożliwia im np. uczestniczenie w dyskotekach.  

4. Prowadzić wychowanie słuchowe ( otaczać dziecko dźwiękami – kąpiel dźwiękowa, 

kąpiel słowna). 

 Zabawa to najlepszy sposób na wprowadzanie, rozumienie i utrwalanie 

dźwięków – zabawy w odkrywanie dźwięków, lokalizowanie go, dźwiękowe 

zgadywanki, zabawy muzyczne, itp.  

 Łączenie bodźca słuchowego ze wzrokowym – dźwięk i przedmiot, który ten 

dźwięk wydaje. 

 Zabawy na sygnał, np. na dźwięk bębenka biegamy, podskakujemy, itp. 



 Reagowanie na zmiany rytmu, tempa i natężenia dźwięku ( szybko – wolno, 

głośno – cicho, itp.) 

 Kąpiel słowna – opowiadanie, relacjonowanie czynności codziennych, 

otoczenia; szczególnie bliski mowie jest śpiew, więc wykorzystujmy piosenki, 

rymowanki, itp. 

 Prowadzenie aktywnego dialogu z dzieckiem, opartego na poczuciu więzi          

i bliskości. Do dziecka z wadą słuchu mówimy nieco wolniej, aby dać mu 

szansę na słuchowe przetworzenie komunikatu i jego zrozumienie. Mowa jest 

bardziej melodyjna, śpiewna, zdania proste, zawierające wiele powtórzeń           

i apeli koncentrujących uwagę. Trzeba dziecku stworzyć dziesiątki sytuacji,               

w których mogłoby poznać nazwy osób, przedmiotów, zjawisk, ich cech                    

i czynności, które wykonują. Nabywanie rozumienia mowy przez dziecko jest 

procesem powolnym, długotrwałym.  

5. Umożliwić zdobycie umiejętności komunikowania się w sposób indywidualnie 

dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka. 

 

Metody nauczania mowy osób niesłyszących możemy podzielić na:  

 

1. Metody słuchowe – rozwijające słuch fizyczny, a później mowny dziecka 

niesłyszącego i zakładające naturalny rozwój mowy oparty na naśladowaniu 

zachowań językowych osób słyszących:  

– metoda audytywno-werbalna – zakłada rozwój mowy artykulacyjno dźwiękowej               

w oparciu o maksymalne uwrażliwienie słuchu dziecka poprzez wychowanie 

słuchowe,  

– metoda werbo-tonalna – opiera się na naturalnym rytmie mowy, łączy ruch                      

z artykulacją głosek.  

2. Metoda oralna – mowa artykulacyjno-dźwiękowa rozwijana jest przede wszystkim               

w oparciu o odczytywanie mowy z ust. 

3. Metoda daktylna – wprowadza manualne sposoby wspomagające rozwój mowy:  

− daktylografia – alfabet palcowy (układ palców jednej ręki, który odpowiada 

określonej literze lub cyfrze), który służy niesłyszącym do wizualnego przekazu 

komunikatu językowego, często stosowany w komunikacji w języku migowym                   

w odniesieniu do nazw własnych np. imion, nazwisk lub przeliterowaniu słowa, które 

nie ma swojego znaku ideograficznego (migowego),  

− fonogesty – manualne wskazówki, które ułatwiają odczytywanie z ust mowy 

artykulacyjno-dźwiękowej.  

4. Metoda gestowa – zakłada rozwój komunikacji w języku migowym.  Język migowy to 

przede wszystkim słownictwo i system gramatyczny. Na pojedyncze słowa składają 

się tzw. migi, czyli znaki ideograficzne – są one niekiedy substytutem zwrotów                   

z języka mówionego. Znaki migowe uzupełniane są również o znaki daktylograficzne, 

czyli: 

 alfabet palcowy, 

 liczebniki główne i porządkowe, 
 ułamki, 
 znaki interpunkcyjne. 



Warto wiedzieć o tym, że w gramatyce języka migowego nie ma akcentu bądź odmiany 
przez przypadki czy osoby. Jak więc składać poprawnie pojedyncze wyrazy w całe zdania? 
Najważniejsza jest kolejność słów w danym zwrocie – choć w językach ustnych akurat jest 
przecież bardzo podobnie. W języku migowym liczy się jednak przestrzenna organizacja 
komunikatów, więc zwroty do rozmówcy przekazuje się za pomocą: 

 znaków mimicznych, 
 znaków manualnych, 
 ruchów (np. głową, ramionami). 

 
 

W Polsce mamy ok. 500 tysięcy niesłyszących osób. Ciężko uwierzyć, ale na świecie żyje 

ich łącznie ponad… 70 milionów. Z roku na rok na świecie podejmuje się szereg działań, aby 

ułatwić życie głuchym ludziom – a więc zapewnić im łatwy dostęp do dóbr i wszystkich usług, 

a także umożliwić udzielanie się w życiu publicznym. Dzień Głuchych ma na celu 

edukowanie i wspieranie takich ludzi. Dzięki świętu można dowiedzieć się więcej o tym, iż 

upośledzenie słuchu wcale nie ogranicza możliwości stania się kimś wybitnym – wystarczy 

spojrzeć na dokonania Ludwiga van Beethovena czy Thomasa Edisona. 

   

                                 

 

 


