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3- latek nie mówi!!! 
Szkolenie w Częstochowie 

 
Termin: 04.03.2022 (piątek) 
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne,  w godzinach  16:30 – 19:30  
Koszt: 100zł 
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121,  
42-202 Częstochowa 
Zapisy: wypełnij aplikację na naszej stronie www,pcud.edu.pl, tel. 884 215 073 

 

Opis szkolenia 
W przypadku dziecka 3-letniego mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy. Niestety nadal 
wśród wielu lekarzy nie otrzymamy takiej odpowiedzi, wręcz odwrotnie: jeszcze ma czas bądź chłopcy 

zaczynają mówić później. Podczas szkolenia przybliżę tematykę etapów rozwoju mowy, przyczyn 

nieprawidłowości oraz następstw opóźnień w nabywaniu kompetencji językowych. Rozwój dziecka 

powinien przebiegać w sposób harmonijny, moment nabywania każdej umiejętności powinien mieścić 

się w ogólnie przyjętych normach czasowych. Przedstawię przykłady nieprawidłowości w rozwoju dzieci, 

które późno zaczęły mówić. Nieprawidłowości te nie raz mają odzwierciedlenie w późniejszym wieku. 

Wpływają m.in. na trudności w nauce pisania i czytania. Wyjaśnię jakie kroki powinien poczynić rodzic, 

opiekun czy nauczyciel oraz jakie objawy powinny  nakłonić do wizyty u specjalisty. Dziecko uczy się 

świata poprzez obserwację i naśladowanie m.in. członków rodziny. Zaprezentuję zabawy, które pomogą 
a nawet przyspieszą rozwój mowy, zachęcą dziecko do wspólnej zabawy. Omówię ćwiczenia 

logopedyczne stymulujące pracę narządów aparatu mowy. Na części warsztatowej uczestnicy będą 

mieli możliwość potrenowania i wypróbowania zarówno ćwiczeń specjalistycznych jak i prostych zabaw, 

które wspomogą nabycie kompetencji werbalnych

 
 
Dla kogo? 
Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców, nauczycieli, logopedów, terapeutów 

 
 

Plan szkolenia: 
 

 Kiedy dziecko powinno zacząć mówić? Mity i fakty 
 Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy 
 Skutki opóźnionego rozwoju mowy 
 Co może zrobić rodzic w warunkach domowych aby rozwijać mowę swojego dziecka?  
 Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy w przedszkolu 
 Ćwiczenia logopedyczne ( warsztat) 

 

http://www.czestochowa,pcud.edu.pl/
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Prowadząca 
Joanna Dziopa - Neurologopeda, tyflopedagog. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej. Specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, zaburzeń mowy u 

dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dyzartrią, niesamoistnego opóźnienia rozwoju 

mowy oraz niedokształcenia mowy pochodzenia korowego. Każdego roku biorę udział w kilku 
szkoleniach. W tym roku postawiłam za dokształcenie się i zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie 

niedosłuchów. Uzyskałam m.in. tytuł providera treningu słuchowego GoBrain, a także ukończyłam kurs 

i tygodniowy staż  audiometrii tonalnej i słuchowej w Kajetanach. Moja praca wiąże się z ciągłym 

dokształcaniem i zdobywaniem nowych kwalifikacji. 

 
 

Zapewniamy: 

 materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej 
 zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu 
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