
 

 

LOGORYTMIKA DLA MAŁEGO I WIĘKSZEGO 
SMERFIKA  

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym 
 

Szkolenie online z MONIKĄ ZYGĄ – specjalistką od kreatywnych i „bardzooo” 
aktywnych metod nauczania 

 
Już od najmłodszych lat, dziecko naśladując mowę, gesty i zachowania, uczy się komunikować 

z otaczającym go światem. Podczas zabawy, w naturalny sposób rozwija swoje umiejętności 

językowe, ruchowe i społeczne. Swoistą formą połączenia zabaw muzyczno-ruchowych – 

rytmiki i terapii logopedycznej jest logorytmika – metoda, która poprzez ćwiczenia 

przybierające formę zabawy, poprawia ogólną kondycję psychofizyczną dziecka, wyzwala jego 

aktywność, umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Ponadto stymuluje rozwój 

mowy i słuchu, utrwala prawidłową artykulację, umuzykalnia... Obecnie, metoda ta 

wykorzystywana jest we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy oraz słuchu, a także 

motoryki małej i dużej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej elementy 

stosowane są również w terapii młodzieży i osób dorosłych oraz w edukacji muzyków, 

aktorów, tancerzy. 

 

KOMPETENCJE ZDOBYTE NA SZKOLENIU UMOŻLIWIĄ:  

• pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie i rozwijanie umiejętności wykorzystywania 

rytmu, melodii oraz instrumentów muzycznych w profilaktyce i terapii logopedycznej;  

• planowanie i organizowanie efektywnych, a także atrakcyjnych i ciekawych zajęć 

wspierających prawidłowy rozwój  mowy dziecka; 

• rozwój warsztatu zawodowego. 

 

Tematyka: 

1. „Jak? Gdzie? Kiedy? Komu? Po co?” – czyli rys historyczny oraz założenia 
teoretyczne, cele i zadania logorytmiki. 
2. „Co ze sobą ma wspólnego mowa, ruch i muzyka?” – czyli rytmizowanie mowy  
w terapii i profilaktyce logopedycznej. 
3. „Śmieszne figle, mądre psoty na logopedyczne kłopoty…” – przykładowe ćwiczenia, 
piosenki, gry i zabawy na zajęcia logorytmiki. 

 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; terapeuci zajęciowi. 
 
Forma: ONLINE 
 
Czas trwania:  3 godz. dydaktyczne 
 

Termin: 14 grudnia 2021 r., godz. 17.15 – 19.30 
 

Cena:  149 zł brutto/osobę  
1790 zł brutto/szkolenie Rady Pedagogicznej  
(grupa do 20 osób, powyżej 20 – dopłata 30 zł/osobę) 
 
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu) 

 

Osoba prowadząca: Monika Zyga – nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

muzyki i plastyki; logorytmiczka; wykładowca muzykoterapii, logorytmiki, edukacji muzycznej, 
dydaktyki z grupy przedmiotów artystycznych na studiach wyższych; specjalista w zakresie 
logopedii szkolnej i surdopedagogiki; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi  
z zaburzeniami komunikacji językowej. 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

 

 

http://www.empiria.edu.pl/

