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Innowacją logopedyczną na rok szkolny 2019/2020 były objęte wszystkie dzieci 

niemówiące i słabo mówiące. Założeniem innowacji było wprowadzanie nowych PCS-ów 

poprzez aktywny udział dziecka, który polegał na manualnym zaangażowaniu w czytanie 

(odrywanie, przyklejanie, przewracanie stron, wybieranie rekwizytów itp.). Na każdej stronie 

znajdował się krótki tekst oraz rysunek. Czytany tekst był rymowany i przedstawiany z 

odpowiednim akcentem i modulacją głosu, co sprawiało, że zachowany był porządek 

konstrukcyjny. Treść książeczek była funkcjonalna tzn. adekwatna do sytuacji przydatnych w 

życiu codziennym. Podczas czytania stwarzałam pauzę komunikacyjną oraz/i sytuację wyboru 

między kilkoma obrazami graficznymi, co pobudzało dzieci do aktywnego udziału i skupienia 

uwagi. Po wybraniu odpowiedniego znaku dziecko dostawało wzmocnienie pozytywne w 

postaci aprobaty, uśmiechu oraz przejścia do kolejnej strony książki. Dzięki czytaniu 

uczestniczącemu wprowadzałam symbole AAC, uczyłam ich znaczenia i adekwatnego użycia. 

Dzieci nauczyły się naprzemiennej reakcji oraz sygnalizowania czy użyty symbol jest 

prawidłowy. Każda książka była dostosowana do poziomu umiejętności i potrzeb dziecka. 

Poprzez wykorzystywanie rytmu i słowa czytanie było atrakcją, a poprzez odrywanie i 

przyklejanie obrazków z rzepami – poprawiła się praca motoryki małej.  

Do tworzenia książek wykorzystywałam program BoardMaker, Word, Paint oraz 

dostępne w Internecie darmowe grafiki wektorowe i obrazy. Tworzyłam również sama grafikę 

w programie Corel. Po wydrukowaniu karty były laminowane, a PCS-y podklejane rzepą. 

Dzięki tej metodzie dzieci zrozumiały co to jest komunikacja, do czego służy i jak ją 

wykorzystywać. Dzięki pauzie komunikacyjnej nauczyły się wyczuwać czas, kiedy powinna 

nastąpić ich reakcja, „wypowiedź”. Jedną z ważnych rzeczy było to, że każde dziecko podczas 

czytania osiągało sukces. Każda reakcja komunikacyjna jest dobra. Nie było złych odpowiedzi, 

ponieważ poziom słownictwa i symboli dostosowany był do możliwości dzieci. Innowację 

udało się kontynuować podczas edukacji zdalnej – rodzice dostawali PCS-y do wprowadzania 

w formie książki do czytania uczestniczącego oraz instrukcją. 

 

 



Czytanie uczestniczące – „Segregacja odpadów”. 

 

Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez czytanie uczestniczące – „Liczę z 

biedronką Hanią”. 

 

Wprowadzenie PCS-ów o tematyce Świąt Wielkanocnych „W wielkanocnym koszyczku”. 

 

 

 



Czytanie uczestniczące – „Jabłuszko”. 

 

Bajka „W gospodarstwie wróżki”. 

 



Bajka „Biedronka Hania zgubiła kropki”. 
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