INDIVIDUÁLNÍ PÉČE -

LOGOPEDIE

„Nevadí, jak rychle jdeš, dokud se nezastavíš.“

Charakteristika vzdělávacího oboru
Individuální péče - logopedie
Individuální péče - logopedie se zaměřuje na reedukaci narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách s ohledem na žákovu individualitu a
logopedickou diagnózu.
Obsahem předmětu je diagnostika, korekce a reedukace řečových funkcí.
Zaměření předmětu Individuální péče - logopedie:








Rozvíjení komunikačních dovedností v širším slova smyslu
Korekce správné výslovnosti
Rozvíjení slovní zásoby
Rozvíjení percepčních funkcí – zejména sluchových
Rozvíjení fonematického sluchu
Rozvíjení jemné motoriky a oromotoriky
Upevňování dovedností čtení a psaní

Individuální péče - logopedie se vyučuje na 1.stupni. Předmět navštěvují žáci s narušenou komunikační schopností dle doporučení PPP.
Výuka probíhá v logopedické učebně vybavené logopedickým zrcadlem, v časovém rozsahu
1 hodina týdně.
Speciální pedagog při individuální logopedické péči uplatňuje aktivizující metody, pracuje s obrázky a texty básní, písní, říkadel i konkrétními
předměty.
Žáci mají možnost díky dodaným materiálům procvičovat správnou výslovnost i doma.
Při výuce používáme takové výchovně vzdělávací strategie, které vytvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků.
Během logopedické péče postupujeme systematicky: navozujeme příjemnou atmosféru na práci, rozcvičíme mluvidla, vyvodíme správnou
výslovnost hlásky na izolovaných jevech, upevňujeme na slovních spojeních a větách, které mají význam, společně hodnotíme práci.
Rozšiřujeme slovní zásobu v tématických okruzích, které žáky zajímají a jsou prakticky využitelné.
Pro porozumění obsahu využíváme obrázky a konkrétní předměty.
Věnujeme se nácviku konverzace v běžných sociálních a společenských situacích.
Výsledky práce společně s žákem hodnotíme.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Individuální péče - logopedie
Ročník: 1. – 5.

Očekávané výstupy

Žák:
 Rozvoj jazykových
dovedností ve všech
rovinách
 Korekce správné
výslovnosti
 Rozvoj percepčních
funkcí
 Upevňování dovedností
čtení a psaní

Učivo

 Rozvoj motoriky mluvidel, dechová a
hlasová cvičení, vyvození hlásky,
upevňování ve slovech a větách
 Sluchová percepce – odlišování,
rozeznávání a napodobování
neartikulovaných a artikulovaných
zvuků, cvičení sluchové analýzy a
syntézy, vnímání a reprodukce rytmu,
sluchová paměť
 Rozvoj slovní zásoby – tvoření vět,
otázek a odpovědí, vyprávění dle
obrázku
 Grafomotorika – rozvoj jemné motoriky,
uvolňovací cviky
 Zvuková stránka jazyka – měkčení,
jazykový cit, reprodukce textu

Mezipředmětové
vztahy

Poznámky

Veškerá péče se děje podle
pokynů a doporučení z PPP
s ohledem na žákovu
individualitu a logopedickou
diagnózu
V každé hodině je zařazeno
cvičení na rozvoj zrakového
a sluchového vnímání,
prostorové a pravolevé
orientace

