
               

Eduterapeutica Logopedia
multimedialny program do pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych

Problemy z mówieniem stanowią jedną z kluczowych barier w komunikacji międzyosobowej i 

rozwoju emocjonalnym. Utrudniają także w znacznym stopniu uczestniczenie w głównym nurcie 

edukacji. Program Eduterapeutica Logopedia wspomaga włączanie uczniów ryzykujących 

wykluczeniem z powodu problemów z mową wynikających z:

• nieprawidłowych nawyków artykulacyjnych lub innych przyczyn w zakresie artykulatorów 

głosowych,

• problemów z synchronizacją oddechu z mową,

• problemów ze słuchem fonematycznym,

• problemów emocjonalnych wpływających na komunikację mówioną.

Zastosowane w programie techniki multimedialne pozwalają wykorzystać zawarte w nim ćwiczenie 

również wobec dzieci wykazujących deficyty w innych zakresach (rozwoju intelektualnego, 

koncentracji i samokontroli, problemów ze spektrum autyzmu).

Program Eduterapeutica Logopedia przeznaczona jest do pracy z dziećmi w wieku 7-12 lat, a 

wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Program dostępny jest w dwóch wersjach: podstawowej i rozszerzonej

Eduterapeutica Logopedia 

wersja podstawowa 

Eduterapeutica Logopedia 

wersja rozszerzona 

• szereg szumiący

• szereg syczący

• szereg ciszący

• różnicowanie szeregów

• głoska r

• 515 interaktywnych 

ćwiczeń

• szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)

• szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny)

• szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)

• różnicowanie szeregów

• artykulacja głosek r, k, g

• dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, 



               

• 429 kart pracy do 

wydruku

• poradnik metodyczny

• słuchawki z mikrofonem

trudny)

• słuch fonematyczny (sfonem)

• skuteczna terapia jąkanie (echo korektor)

• różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny)

• badanie mowy - umożliwia zdiagnozowanie budowy i 

sprawności narządów mowy

• ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter 

(grafomotoryka)

• 879 interaktywnych ćwiczeń

• 690 kart pracy do wydruku

• poradnik metodyczny

• słuchawki z mikrofonem

• drukarka laserowa

 Dodatkowo do każdej wersji programu dołączyliśmy, autorskie pomoce dydaktyczne:

• zestaw 39 kolorowych plansz – labiogramów

• 33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego

• memory logopedyczne (40 kartoników)

• naklejki – nagrody dla dzieci (zestaw 5 wzorów po 10 naklejek)

• plansze sytuacyjne

• drukowane karty pracy

Eduterapeutica Logopedia posiada rekomendacje Polskiego Związku Logopedów. 

Cena brutto 1 799 zł  wersja podstawowa licencja jednostanowiskowa 

/możliwość utworzenia dostępu do programu dla kilku nauczycieli/

Cena brutto 3 399 zł  wersja rozszerzona licencja jednostanowiskowa 

/możliwość utworzenia dostępu do programu dla kilku nauczycieli/


