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Szanowni Państwo!

Witamy na łamach ósmego numeru poradnika „Wspieranie rodziców
i nauczycieli w procesach terapeutycznych ich dzieci/ uczniów”, stanowiącego część
innowacji pedagogicznej „Kto słucha nie błądzi”.

W aktualnym numerze poruszymy następujące tematy:
1. Zasady higieny głosu dla osób pracujących głosem - p. Agnieszka Pabich,
logopeda,
2. Przykładowe

zestawy
ćwiczeń
relaksujących,
oddechowych,
rozluźniających, głosowych oraz dykcyjnych - p. Agnieszka Pabich, logopeda

3. Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ręki dziecka –– p. Marszałek
Magdalena, pedagog specjalny
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ZASADY HIGIENY GŁOSU DLA OSÓB PRACUJĄCYCH GŁOSEM
Artykuł powstał z myślą o tych, którzy pracują głosem, ale także o tych, którzy chcą
poprawić swoje możliwości głosowe, czyli tak naprawdę – o każdym z nas 😊
 znajdź sposób na odreagowanie stresu, wykonuj ćwiczenia relaksacyjne,

 przed rozpoczęciem pracy rozgrzej narząd głosowy (delikatnie mrucz, wykonaj kilka
ćwiczeń artykulacyjnych) oraz rozluźnij ciało (patrz: Przykładowe zestawy ćwiczeń –
poniżej),
 w miarę możliwości staraj się codzienne wykonać kilka ćwiczeń usprawniających
funkcjonowanie narządu głosu (patrz: https://spkleszczow.pl/cwiczenia-usprawniajaceaparat-artykulacyjny/ ) oraz rozwijających twoje możliwości głosowe. Ćwicz swobodną
artykulację i dobrą dykcję (patrz: Przykładowe zestawy ćwiczeń – poniżej),
 nie mów na zimnym powietrzu, zwłaszcza „pod wiatr”,
 unikaj mówienia w czasie szumu i hałasu,
 unikaj krzyku. Mów wyraźniej, a głośniej,
 dostosuj natężenie głosu do pomieszczenia, w którym pracujesz. Jeśli masz możliwość,
korzystaj z mikrofonu, zwłaszcza w dużej sali,
 stosuj przerwy podczas prowadzenia lekcji (przerywniki w postaci slajdów, filmów,
dyskusji uczniów),
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 podczas mówienia zachowuj wyprostowaną, swobodną postawę ciała. Napięte czoło
i mięśnie twarzy, uniesione barki, sztywny kark i jednocześnie brak stabilnej postawy
na obu stopach przenoszą się nieświadomie na napięcie w obrębie mięśni fonacyjnych!
 spaceruj po klasie. Stanie w jednym miejscu i w jednej pozycji powoduje napięcia.
 po długiej pracy głosem zachowaj milczenie, w ten sposób pozwolisz narządowi głosu
zregenerować się,
 zadbaj o odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza (18 – 21 stopni Celsjusza),
 nie przegrzewaj sal lekcyjnych. Wietrz je często, ale nie wyziębiaj ich. Unikaj
przeciągów,
 zadbaj o czystość w klasie. Tablicę wycieraj tylko mokrą gąbką, unikaj zakładania
zasłon i firan, w których gromadzi się kurz i pył,

 wypijaj w ciągu dnia minimum 1,5 l niegazowanej wody mineralnej o pokojowej
temperaturze. Pij często, po kilka łyków. Unikaj zimnych i gorących napojów,
 nie wysilaj narządu głosowego w czasie infekcji i stanów zapalnych krtani,
 unikaj czynnego i biernego palenia papierosów,
 ogranicz spożycie kawy i mocnej herbaty, w zamian pij herbaty ziołowe i owocowe.
Unikaj alkoholu w nadmiarze,
 przed pracą głosem unikaj ostro przyprawionych potraw,
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 ogranicz spożycie lodów i mrożonych napojów bezpośrednio przed intensywnym
mówieniem,
 nie nadwerężaj głosu poza pracą, np. podczas koncertów, meczów,
 dbaj o higienę jamy ustnej i gardłowej. Zwracaj uwagę na drożność nosa,
 zapobiegaj chorobom, szczególnie w obrębie górnych dróg oddechowych. Zadbaj
o odporność,
 wykonuj badania okresowe, zadbaj o kontrolę u lekarza foniatry, zwłaszcza gdy
zauważysz zmiany w swoim głosie, m.in.: okresowa lub stała chrypka, załamywanie się
głosu, zmęczenie głosowe po dłuższym mówieniu, uczucie suchości w gardle i krtani,
uczucie drapania, zalegania i dyskomfortu w gardle i krtani, kaszel, chrząkanie, mowa
nosowa, zmniejszona drożność nosa,
 nie dopuszczaj do próchnicy i innych chorób przyzębia. Postaraj się o odpowiednie
uzupełnienia protetyczne oraz prawidłowy zgryz,
 doraźnie stosuj środki wspomagające funkcjonowanie i higienę narządu głosowego
(np. nawilżające),
 jeśli pojawią się szumy uszne, masz trudności w rozróżnianiu znaczenia słów w hałasie,
udaj się do laryngologa na badanie słuchu (słabszy słuch powoduje głośniejsze
mówienie),
 kontroluj u lekarza objawy nadkwasoty żołądka oraz refluksu żołądkowo –
przełykowego – te dolegliwości bardzo często są główną przyczyną chrypki, uczucia
zalegania wydzieliny w gardle, odchrząkiwania, itp.

Bibliografia:
Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszawa 2015
Wilczyńska M., ABC emisji głosu w: „Forum logopedy”, 2018, nr 27, s. 45-49
Fotografia:
https://pixabay.com/pl/
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PRZYKŁADOWE ZESTAWY ĆWICZEŃ RELAKSUJĄCYCH,
ODDECHOWYCH, ROZLUŹNIAJĄCYCH, GŁOSOWYCH
ORAZ DYKCYJNYCH
ĆWICZENIA RELAKSUJĄCE
Siedzimy wygodnie w siadzie skrzyżnym. Mamy wyprostowane plecy, luźne ręce. Dłonie
opieramy na kolanach. Zamykamy oczy. Koncentrujemy się na czubku nosa. Oddychamy przez
nos szybko: wdech – wydech. Po 40 sekundach zaczynamy oddychać coraz wolniej, aż do
równomiernego oddechu, jak podczas snu. Pozbywamy się negatywnych myśli i emocji.
Wyciszamy się. W tej ciszy pozostajemy parę chwil. Otwieramy oczy, wstajemy powoli, lekko
przeciągamy się.

ĆWICZENIA ODDECHOWE I ROZLUŹNIAJĄCE


Wykonujemy krążenia: głową do przodu, do tyłu i na boki, następnie ramionami do
przodu i do tyłu. Podnosimy ramiona w górę i energicznie opuszczamy w dół.
„Strzepujemy” dłonie oraz stopy. Oddychamy swoim rytmem.
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Podkurczamy palce stóp, napinamy uda, pośladki, mięśnie brzucha, klatki piersiowej,
pleców. Podnosimy ramiona, zaciskamy powieki, napinamy wargi i policzki. Przez
chwilę nie oddychamy, aby odczuć pracę mięśni. Nagle rozluźniamy się, łącząc
rozluźnienie z oddechem przez usta. Powietrze wchodzi w całe ciało. Odpoczywamy.



Bierzemy oddech przez nos, powietrze wydychamy ustami. Ćwiczenie powtarzamy
5 razy.



Bez specjalnego pobierania powietrza liczymy: jeden, dwa, trzy…., aż do momentu
poczucia, że całe powietrze zostało usunięte z płuc. Swobodnie nabieramy powietrza.
Powinniśmy odczuć naturalny odruch rozszerzania się dolnych żeber. Wskazane jest
wypracować taki odruch jako postawę wydechu.

ĆWICZENIA GŁOSOWE

Stajemy swobodnie. Nabieramy
powietrza nosem, głęboko, ale bez
wysiłku, następnie wypuszczamy ustami,
wymawiając bezgłośnie a. Tak samo
postępujemy
z
pozostałymi
samogłoskami: a, o, u, e, i, y.

Stajemy wygodnie. Kładziemy dłoń
wewnętrzną stroną na czubku własnej
głowy. Na wydechu wymawiamy długo
i płynnie spółgłoskę m:
mmmmmmmmm
Sprawdzamy,
czy
pod
dłonią
wyczuwamy drgania.

W celu rozluźnienia mięśni krtani
i gardła cicho mruczymy (mmmmmmm). Jeżeli mruczenie jest prawidłowe, wyczuwamy
drgania na wargach, skrzydełkach nosa i czubku głowy. Ćwiczenie powtarzamy kilka
razy. Następnie przechodzimy do łączenia przedłużonej spółgłoski m z samogłoskami:
mmma, mmmo, mmme, mmmu, mmmi, mmmy


Samogłoski wymawiamy jak najdłużej, nie zmieniamy przy tym natężenia głosu, ani
wysokości:
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aaaaaaaa
ooooooo
uuuuuuu
eeeeeeee
iiiiiiiiiiii
yyyyyyy


Poszczególne samogłoski wymawiamy staccato, potem legato:
a, a, a, a, a, a – aaaaaaaaaa
o, o, o, o, o, o – oooooooo
u, u, u, u, u, u – uuuuuuuu
e, e, e, e, e, e – eeeeeeee
i, i, i, i, i, i, i – iiiiiiiiiiiiiiiiiii
y, y, y, y, y, y – yyyyyyyyy



Samogłoski wymawiamy parami
Staccato:
a-a, a-o, a-e, a-u, a-i, a-y
o-a, o-o, o-u, o-e, o-i, o-y
u-a, u-o, u-u, u-e, u-i, u-y
e-a, e-o, e-e, e-u, e-i, e-y
y-a, y-o, y-e, y-u, y-i, y-y
legato:
aa, ao, ae, au, ai, ay
oa, oo, oe, ou, oi, oy
ea, eo, ee, eu, ei, ey
ua, uo, ue, uu, ui, uy
ea, ee, eo, eu, ei, ey
ya, ye, yo, yu, yi, yy



Czytamy zestawy sylabowe na głos. Na początku ćwiczymy wolno, stopniowo
zwiększamy tempo. Wymowa powinna być precyzyjna.
da-ta-za-sa-dza-ca-na-ła
du-tu-zu-su-dzu-cu-nu-łu
żo-szo-dżo-czo-lo-ro
ży-szy-dży-czy-ly-ry
mądż-łącz-mędż-męcz
kał-bal-kar-ceł-cel-kier
bobo-topo-nowo-zofo-łomo
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webie-cepie-niewie-szefie-niemie
gaża-sasza-radża-czaca-lala-mara
zuziu-lusiu-dudziu-ciuciu-muniu-wuju
gogo-koko-hoho-ocho
giągią-kiąkią-hiąhią-wiąchią
 Odczytujemy bardzo dokładnie następujące słowa:
burmistrz, embriolog, foksterier, możnowładztwo, roztrzepaniec, wydrwigrosz, Dzierżoniów,
wybrzydzasz, szczypce, ubezwłasnowolnić, odszczepieniec, inscenizacja

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE















Ckliwy prestidigitator Todoregallo Werdafero do knajpki mknie po buteleczkę
spirytusinku najwydestylowaniuchniejszego dla reżysera Laubzegi.
Zaszeleściły szuwary; szary świt przepłoszył drzemiące stado srebrnordzawych
kuropatw.
Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na
drzewie?
Jak niepostrzeżenie mija czas podczas mistrzostw gry w strzałki.
Królowa Karolowa kazała królowi Karolowi kare konie kuć. Król Karol kare konie kuje,
królowa Karolowa kopytkiem katuje.
Pan Gżegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko obok siebie.
Z Czeskich Strzech szło Czechów trzech. Gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie
zagryzł zwierz. Bez śladu drugi w gąszczach sczezł, a tylko trzeci z Czechów trzech
osiągnął marzeń kres.
Konstantynopolitańczykowianeczka.
Żyły były try Kitajki: Cyp, Cypka – dryp, Cypka – drypka – drympampoń. Żyli byli try
Kitajcy: Jach, Kachce – drach, Jachce – drachce – droń. Pożenił się Jach na Cypkę,
Jachce – drach na Cypkę – drypkę, Jachce – drachce – droń na Cypkę – drypkę –
drympampoń.
Mistrz trzyma smycz.
Tłuszcz skwierczy na blasze.
„Goryl”
Turlał goryl po Urlach kolorowe korale,
rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale,
gdy spotkali się w Urlach, góral tarł, goryl turlał,
chociaż sensu nie było w tym wcale.
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Bibliografia
Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszawa 2015
Fotografie:
https://pixabay.com/pl/

ZABAWY I ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ RĘKI
DZIECKA
„Nie podobne oddzielić dwóch rzeczy: głowy i ręki. Ręka zręczna bez głowy, która nią
kieruje, jest narzędziem ślepym; głowa bez ręki, która realizuje jej poczynania intelektualne,
jest bezsilna.”
C. Bernard, 1865

Nasze ręce są doskonałe, to najbardziej precyzyjne narzędzie dzięki któremu możemy
poznać otaczający nas świat. Możemy nimi dotykać, poznawać, a nawet rozmawiać za ich
pośrednictwem. Umożliwiają nam wszechstronny rozwój, zdobywanie doświadczeń, są
przewodnikiem w procesie uczenia się i pomagają zdobywać nowe umiejętności.
Ręce nie działają jednak w odosobnieniu, powiązane są z tułowiem, co daje im
stabilizację podczas wykonywania mniej lub bardziej precyzyjnych ruchów ręki. Ręka
funkcjonuje także w połączeniu ze wzrokiem, czego zwieńczeniem jest prawidłowo
rozwijająca się koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Opanowanie czynności motorycznych rozwija się stopniowo, poczynając od głowy
przechodząc w kierunku stóp, od osiągnięcia stabilizacji centralnej do sprawnego posługiwania
się dłonią. Pamiętajmy, że ruchy duże (motoryka duża), rozwijają się przed małymi, bardziej
precyzyjnymi (motoryka mała). Dziecko powoli doskonali swoje umiejętności, początkowo
zdobywa umiejętności z zakresu motoryki dużej, potem samoobsługi, dzięki której doskonali
sprawność swoich rączek. Ostatnim etapem jest opanowanie chwytu pisarskiego oraz
umiejętności grafomotorycznych.
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Czynników zaburzających i utrudniających pracę ręki może być bardzo dużo.
Poniżej wymienię tylko kilka z nich:









nieprawidłowości w budowie i fizjologii rąk,
nieprawidłowa praca mózgu,
nieprawidłowy rozwój psycho-motoryczny,
nieprawidłowo funkcjonujący narząd wzroku,
nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego,
zaburzenia lateralizacji,
oburęczność,
zaburzenia emocjonalne.

Poniżej zaproponuję Państwu kilka ćwiczeń i zabaw, które można wykonywać wspólnie
z dzieckiem w domu. Ćwiczenia wspomogą rozwój motoryczny dziecka, udoskonalą
koordynację wzrokowo-ruchową oraz poprawią motorykę ręki.
1. Rolowanie, zawijanie w koc, matę z jednoczesnym uciskiem ciała.
2. Wchodzenie i schodzenie z drabinki, zeskakiwanie.
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3. Turlanie po podłodze, zabawy w czworakach.
4. Chodzenie boso po różnych powierzchniach.
5. Na kocu odpychanie się oburącz od podłogi i przewożenie różnych rzeczy.
6. Przeciąganie liny.
7. Gra na instrumentach.
8. Łapanie baniek rękoma, stopami.
9. Rowerek w leżeniu na plecach.
10. Przyczepianie klamerek, spinaczy do sznurka.
11. Odbijanie balona, piłki.
12. Chodzenie po kładkach, krawężnikach i kamykach.
13. Stanie na jednej nodze.
14. Rzucanie woreczków za siebie, raz jedną raz drugą ręką z jednoczesną rotacją tułowia.
15. Krążenia ramion.
16. Kreślenie dużych, płynnych ruchów w powietrzu.
17. Odpychanie się rękoma od ściany w staniu, leżeniu i klęku.
18. Zwisy i podciąganie się na drążku.
19. Czołganie się.
20. Czynności samoobsługowe: wiązanie butów, zapinanie guzików, wkładanie
i zdejmowanie ubrań, czynności higieniczne, samodzielne jedzenie,
21. Nawlekanie korali, wyszywanie bez igły.
22. Wycinanie nożyczkami podtrzymując ręką pomocniczą kartkę.
23. Rysowanie, malowanie dwoma rękoma naraz.
24. Przesypywanie ryżu, kaszy lub przelewanie wody z kubeczka do kubeczka.
25. Przyklejanie naklejek, robienie pieczątek.
26. Chwytanie drewnianymi szczypcami „do ogórków” drobnych przedmiotów
i umieszczanie ich w pojemnikach.
27. Zakręcanie, odkręcanie słoiczków, opakowań po kremach, śrubek.
28. Zabawa w pranie: wykręcanie, strzepywanie, ściskanie.
29. Wbijanki.
30. Zabawy z jojo.
31. Nawijanie włóczki np. na rolkę po ręczniku papierowym.
32. Gra w kapsle, bierki.
33. Przyszywanie guzików.
34. Rysowanie kredkami, malowanie różnorodnymi pędzelkami.
35. Wydzieranki.
Bibliografia:
Agnieszka Rosa „Terapia ręki”
Fotografia:
https://pixabay.com/pl/
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