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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Informator logopedyczny dla
rodziców (cz.3.)
IV. Stymulacja rozwoju mowy
w domu
Na szczęście wielu rodziców wspiera na co dzień prawidłowy rozwój mowy
swego dziecka w sposób intuicyjny, nie
poprzez stosowanie specjalistycznych
zabiegów, tylko za pomocą prostych,
„zdroworozsądkowych” metod. Jakie to
sposoby? Należą do nich:
•
karmienie piersią, które to nie
tylko pogłębia kontakt emocjonalny między matką a dzieckiem
oraz daje maluszkowi poczucie
bezpieczeństwa, ale stanowi także naturalną gimnastykę języka,
warg, żuchwy i podniebienia
•
nauka właściwego połykania poprzez wczesne karmienie łyżeczką
oraz picie z kubka,
•
podawanie dziecku pokarmów
wymagających gryzienia i żucia,
•
odstawienie po 1. r. ż. smoczków
i butelek (bardzo korzystne dla
prawidłowego zgryzu!),
•
częste oczyszczanie nosa z wydzieliny (najpierw jedna, potem
druga dziurka), bardzo ułatwia to
utrzymanie nawyku oddychania
przez nos,
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śpiewanie piosenek, wyliczanki,
rymowanki, zabawy dźwiękonaśladowcze. Wszystkie te zabawy
ćwiczą wrażliwość słuchową,
poczucie rytmu oraz wzbogacają
zasób słownictwa,
opowiadanie dziecku bajek, czytanie książeczek, wierszyków, zabawy słowne, ruchowe i muzyczne.
Dzięki temu dziecko poznaje nowe
słowa i zwroty, uczy się poprawnie
formułować wypowiedzi, rozwija
percepcję i pamięć słuchową,
proste ćwiczenia słuchowe, które
dzieci wykonują w przedszkolu,
a więc np. wsłuchiwanie się w
dźwięki płynące z otoczenia,
rozpoznawanie celowo wytwarzanych dźwięków (cięcie papieru
nożyczkami, lanie wody, zgniatanie kartki itp.), szukanie ukrytego,
tykającego zegarka,
proste ćwiczenia warg i języka, jak
choćby „strojenie minek” przed
lustrem, lizanie lizaków i lodów
(od dołu do góry), ziewanie (z
zasłoniętymi ustami), oblizywanie
warg itp.,
ćwiczenia oddechowe np. puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie
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Zapraszamy na Bal
Karnawaãowy w „Dworku”

.

balonów, gra na flecie, dmuchanie
na ciepłe potrawy itp.,
wspólna rozmowa z dzieckiem na
różne tematy, przy zachowaniu
zasady poprawnej mowy tj. wymawiać wyraźnie wszystkie głoski,
poprawnie budować zdania, nie
spiesząc się i nie krzycząc.
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V. Zasady współpracy
z rodzicami
Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę
wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać
o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko
podczas zajęć logopedycznych. Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest
od współpracy rodziców z logopedą. I
tylko wówczas, gdy współpraca ta ma
rzeczywiście miejsce – terapia przynosi
rezultaty.
Wskazówki dla rodziców dzieci
uczęszczających na terapię logopedyczną:
1) Nawiązanie kontaktu z logopedą
w celu uzyskania informacji o stanie
mowy dziecka i otrzymania informacji
na temat pracy z dzieckiem w domu.
2) Dopilnowanie, aby dziecko
systematycznie uczęszczało na zajęcia
logopedyczne.
3) Utrwalanie z dzieckiem opanowanego materiału w ramach ćwiczeń
domowych. Materiał do ćwiczeń
zawarty jest w zeszycie, który dziecko
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do wspóàpracy
logopedów
i ﬁzjoterapeutów
(mile widziana
dziaàalnoěý
gospodarcza)

Przewóz osób
Bus 9 i 17-osobowy

• tynki cementowo-wapienne
• szpachlowanie
• montaħ pàyt karton-gips
tel. 660 682 732

Korepetycje
j. polski
tel. 661 114 390

USáUGI BUDOWLANE
Budynki kompleksowo, więźby,
regipsy, glazura – panele, kostka
brukowa, montaż stolarki,
schody, tarasy
tel. 500 846 673

•
•
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Pielögnacja twarzy i däoni
Ceny juĔ od 30zä
MoĔliwoĈè dojazdu
tel. 505 872 626

Usługi budowlane
- murowanie
- tynki cementowo – wapienne
- ścianki działowe
- zabudowa poddaszy
- szpachlowanie i docieplanie budynków
- płytki
tel. 797 822 958
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parkiety
duoparkiety
mozajki
deski podłogowe
CENY PRODUCENTA

OTWARTY
pn. śr. pt. – 14.00 – 20.00
wt. czw. 8.00-14.00
Możliwość przyjęcia w sobotę po uprzedniej telefonicznej rejestracji.

REJESTRACJA TELEFONICZNA
Tel. 504 58 27 58 LUB 62 586 12 44

Przyjmujemy zapisy
na zajõcia

„Klubu ēaka”
Dla dzieci od 2 do 7 roku życia

(Grupa I profilaktyczna)
(Grupa II terapeutyczna)

BENYSTIL
•
•
•
•
•
•
•

NOWOćç:

/NA WPROST BLOKU NR 1 NA
OSIEDLU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ/

tel. 603 943 700

MAKIJAēE

wkręty, kołki
zawiasy
uchwyty i inne
szuflady
bejce i lakiery

OSTRZESZÓW
UL. GRUNWALDZKA 2A

tel. 603 943 700

tel. 730-43-25,
606 713 088
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GABINET STOMATOLOGICZNY
E-DENT
EWA FROĘ

Diagnoza – Terapia – Profilaktyka
w zakresie:
- wczesnej interwencji logopedycznej
- terapii neurologopedycznej i pedagogicznej
- reedukacji i kompleksowej rehabilitacji osób po
udarach we współpracy z firmą Kinezis
Rejestracja telefoniczna - 603 943 700
Ostrzeszów, ul. Jagiełły 19

ZAPRASZAMY

Hurtownia
Artykuãów
Meblowych

Ostrzeszów, ul. Topolowa 1
(były Bar u Jasia)
tel. 697 998 156

„ćWIAT ēAKA”

ul. Grunwaldzka 41
63-500 Ostrzeszów

Tynki gipsowe
maszynowe

Logopeda - Magdalena Bocheńska
Poradnia Logopedyczna w budynku
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego ul. Sikorskiego 19
w ramach kontraktu z NFZ
tel. 691 36 31 31

Centrum Pomocy Edukacyjnej

Dla uczestników imprezy promocja
na pokój hotelowy – 100zã/para

FS

Tylko wówczas, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia, rodzice
prowadzą z dzieckiem ćwiczenia w
domu, stosując się do wyżej zawartych
zaleceń, można liczyć na szybkie efekty
terapii logopedycznej.

PRODUKCJA OKIEN PCV

- drzwi
- parapety komorowe
- okna wystawowe
- rolety
- doradztwo i wycena gratis
- okna inwentarskie - biaãe
- moskitiery

Rezerwacja: 62/730-95-50

przynosi na zajęcia.
4) Systematyczne, codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem.
5) Prowadzenie ćwiczeń domowych
w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka (pośpiech i nerwowość
utrudniają przyswajanie materiału).
6) Chwalenie dziecka nawet za
minimalne osiągnięcia, co znacznie
mobilizuje do wysiłku.

Okna z PCV, drewna, drewno-alu i aluminium
Drzwi wejĞciowe i wewnątrzlokalowe
Rolety, Īaluzje, roletki materiaáowe
Bramy garaĪowe segmentowe i páatowe
NapĊdy do bram garaĪowych, wjazdowych
Remonty i malowanie mieszkaĔ
Ukáadanie glazury i podáóg
ul. Polna 7, 63-507 Kobyla Góra
tel. 668 182 860

Okna, Drzwi, Fasady,
Rolety, Roletki,
Parapety, PCV
i Aluminium.
WYSTARCZY ZADZWONIĆ, PODAĆ WYMIARY, A
CENĘ USŁYSZYSZ, JAK
ODDZWONIMY DO CIEBIE TEGO SAMEGO DNIA.
tel. 604 976 650

Zabawa
Karnawaãowa
12 lutego, godz. 19.00
Do taýca przygrywaç
bõdzie zespóã

ANEKS.
Zapisy
w Bursie.

W ofercie równieē wesela
juē od 70zã/osoba.

Zapraszamy!
tel. 601 398 104
lub 606 621 071

BIURO
RACHUNKOWE

Specjalista ds. BHP i ppoĔ
w Kobylej Górze
tel. 607 245 402

